Майсторска надпревара
„Тъкане на колани „на кори“

По традиция всяка година в началото на месец
септември в Етнографски музей на открито ЕТЪР се
събират майстори от близо и далеч, за да представят
своите занаятчийски умения и уникалните си изделия
пред многобройните посетители на Международния
панаир на традиционните занаяти.

Изложба художествен текстил
„Възродените тъкачни техники“
на Стойна Кръстанова

2 – 6 септември
откриване: 11:00 ч.

Стойна Кръстанова е родена на 31 декември 1923 г. в
с. Гълъбово, област Пловдив. Тя е член на Задругата на
майсторите на народни художествени занаяти от 1968 г.
Дълги години работи активно в областта на текстилните занаяти (везба и тъкани), пресъздавайки българското
културно наследство. В изложбата си „Възкресените
тъкачни техники“ Стойна Кръстанова представя колекция
от авторски произведения, които преоткриват и използват по нов начин старинните техники за изпълнение на
коптска, византийска и българска тъканна орнаментика.
Колекцията може да бъде видяна в Изложбената зала до
Билкарницата.

2 септември
начало: 13:30 ч.
5 септември
край: 15:00 ч.

3 – 5 септември
9:00 – 18:00 ч.
6 септември
9:00 – 16:00 ч.

Освен изделия на Антон Николов, победител в
Майсторската надпревара по „Дърворезба“ през 2015,
тази година в изложбата-базар могат да се видят
и произведения на останалите майстори, участвали
в състезанието. Изложбата ще бъде отворена за
посетители до 30 септември.

ХІІ Международна научна конференция
„Народните занаяти – минало,
настояще, бъдеще“
Международната научна конференция е съпътстващо
събитие за Панаира, в което специалисти от страната
и чужбина представят свои научни изследвания.
2 септември
начало: 12:30 ч.

3 – 6 септември
10:00 – 17:00 ч.

Целта на панаирното изложение е да представи
съхранените традиционни техники и съвременното
състояние на народните занаяти. Предметите, с
които майсторите участват в панаирното изложение,
отговарят на специални изисквания: да са изработени
с традиционни инструменти по ръчна технология;
материалите и суровините, от които са изработени,
да са характерни за съответния занаят; да поддържат
връзката с традиционната обредност.

3 – 4 септември
10:00 – 18:00 ч.

10:30 – 11:00 ч.
11:00 – 12:00 ч.
15:00 – 16:00 ч.
16:00 – 16:30 ч.

Открита сцена
Вокална група „Планински букет“ при НЧ „Паисий
Хилендарски“, с. Гъбене, общ. Габрово
Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“,
гр. Котел
Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“,
гр. Котел
Вокална група „Настроение“ при НЧ „Габрово – 2002“, гр.
Габрово

Представяне на домашни занятия от традиционния бит
на българите – пушене на сливи, боядисване на вълнена
прежда с естествени багрила, приготвяне на хляб с квас и
др. Атрактивни възстановки на седянки и народни обичаи.
3 – 6 септември
11:00 – 16:00 ч.
5 септември
10:30 – 11:00 ч.
11:00 – 11:45 ч.
15:30 – 16:15 ч.
16.30 – 17:30 ч.

Редки текстилни техники –
представяне и базар
Акцент в тазгодишното издание на Международния панаир
на традиционните занаяти е представянето на следните
домашни занятия: шита дантела (кене); изработка
на предмети от гайтан и украса на облекло с гайтан;
изработване на плъсти; шарене на родопски терлици;
традиционна везба; калоферска и брюкселска дантела;
произведения с техниката макраме; традиционно плетиво,
предене и влачене на дарак; тъкане; оплитане на връзки
за торби и цедилки; плетене на рогозки и други предмети
от беленица; изработване на колани от мъниста; дантела
фриволите и др.

В Музеен детски кът „Открий какво умееш“ децата могат
да се запознаят с различни занаяти и домашни дейности
на принципа „учене чрез опита“. В рамките на панаира,
под формата на тематични работилници, малките
посетители на музея ще имат възможност да изработят
традиционни предмети за обреди и празници; да разкрият
тайната на занаятите с помощта на майстори и
специалисти-етнографи.

4 септември

Възстановки и демонстрации на домашни
занятия и народни обичаи

Международно изложение-базар
на традиционни занаяти

Изложба-базар „Дърворезба“

2 септември
откриване: 11:30 ч.

През 2014 г. занаятът „Тъкане на колани „на кори”
е обявен за един от шедьоврите на българското
нематериално културно наследство. В Майсторската
надпревара тази година ще премерят сили седем
майстори, а жури от специалисти ще определи
победителя, който получава голямата награда
„Сребърна хлопка“ и право на изложба-базар в музея
през 2017 г.

Занимания за деца

13:00 – 14:00 ч.

Открита сцена
Народно читалище „Просвета – 1931“, с. Новаковци,
общ. Габрово
Формация „Тъпани и гайди“, гр. София
Формация „Тъпани и гайди“, гр. София
Оркестър „Габрово“, гр. Габрово
Пред църквата „Свето Богоявление“
Възстановка на традиционна седянка от с. Новаковци,
общ. Габрово

Фолклорна музикална програма
3 септември
11:30 – 11:45 ч.
11:45 – 12:30 ч.
15:30 – 16:30 ч.
16:30 – 17:00 ч.
17:00 – 17:15 ч.

Открита сцена
Официално откриване на Панаира
Фолклорен спектакъл на танцовата трупа „Нешанъл Арт“
с ръководител Нешка Робева, гр. София
Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“, гр. Габрово
Група за автентичен фолклор „Кольо Венков“ при
НЧ „Светлина 1927“, с. Жълтеш, общ. Габрово
Вокална група „Новомахленчета“ при НЧ „Зора – 1872“,
кв. Нова Махала, гр. Габрово

6 септември
10:30 – 11:00 ч.
11:00 – 11:30 ч.
11:30 – 12:00 ч.
14:30 – 15:00 ч.
15:00 ч.

Открита сцена
Вокална група „Вранилчанки“, с. Враниловци, общ. Габрово
Фолклорен танцов ансамбъл „Сивек“ при НЧ „Габрово – 2002“,
гр. Габрово
Вокална група „Габровските гласове“ при НЧ „Габрово – 2002“,
гр. Габрово
Камерна група за народна музика „Болярско настроение“ и
„Трио Болярки“, гр. Велико Търново
Официално закриване на ХІV Международен панаир на
традиционните занаяти

