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AKTUALNO
VESELO PRI FARTKU V MENGŠU
Pri Fartku v Mengšu je bil prejšnji konec tedna pravi živžav. Kljub temu, da poznamo Tomaža Fartka kot
odličnega »čarovnika« v mešanju pijač, ki tekmuje na
največjih svetovnih tekmovanjih, se je tokrat izkazal v
vlogi dobrega organizatorja prireditve »Pravljična
dežela« na Fartkovi domačiji.
Celodnevno dogajanje je bilo kot nalašč za prijetno
preživljanje sončne nedelje. Idejno zasnovo je pripravil
krajan, pisatelj Ivan Sivec. Otroci so iskali pozabljeni
zaklad, preživljali so pravljične, gusarske, cirkuške urice,
nastopila je glasbena skupina Kvatropirci, pelo in plesalo
se je ves dan.
Na dogodku so sodelovali tudi rokodelci Mreže
rokodelcev Srca Slovenije. Pri kaligrafinji Katarini Rojc je
bila prava gneča, saj so otroci svoje spretnosti v pisanju
strnili na papir, ki je bil takoj na razstavi in ogled vsem
obiskovalcem. Ručigaj Tatjana, ki se ukvarja s
polstenjem volne, pa je skupaj z otroki oblikovala nakit,
kroglice, obeske in še kaj… otroci so bili nad gnetenjem
volne izjemno navdušeni.
Otroški obrazi so bili poslikani z podobami živali, vil in
drugih pravljičnih bitij, deklice pa se prepustile tudi
razvajanju v manikiranju.
Za dobro organizacijo »Pravljične dežele« v Mengšu si
Tomaž Fartek zagotovo zasluži vse čestitke !

Tatjana Ručigaj, veselo z otroki pri gnetenju volne

Katarina Rojc, kaligrafinja

ZGODBE ROK IN KRAJEV – PRILOŽNOST ZA
ROKODELCE SRCA SLOVENIJE
Z junijem se pričenja izvajanje novega projekta
sodelovanja med 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi
skupinami, Zgodbe rok in krajev. Vodilni partner je LAS
Srce Slovenije, ki bo v projektu sodeloval z delujočo
Mrežo rokodelcev Srca Slovenije. Namen projekta, ki se
bo izvajal do konca prihodnjega leta in sofinanciral iz
evropskega sklada za regionalni razvoj, je ustvariti
spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji, cilji
pa:
- povečanje gospodarske in družbene moči
rokodelcev,
- krepitev kompetenc rokodelcev ter
- krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim
gospodarstvom in mediji.
Projekt obsega dva osnovna povezovalna sklopa,
skupna vsem partnerjem v projektu ter štiri
vsebinska področja – zasnova kompetenc, kakovost
mreže in izdelkov, celostne podobe in poslovnega
sistema; izobraževanje in razvoj izdelkov; odpiranje
novih prodajnih poti ter komuniciranje s ciljnimi
skupinami. Vse člane Mreže rokodelcev Srca
Slovenije že sedaj vabimo k aktivnemu sodelovanju !

AKTIVNI ČLAN ROKODELSKE MREŽE SRCA
SLOVENIJE V JEVNICI
Na predvečer Polanskega večera sta KUD Jevnica in
Vaški odbor naselja Kresniške Poljane organizirala
razstavo lesenih izdelkov ALEŠA VEBRA. Pred otvoritvijo
je Aleš Veber orisal svojo življenjsko pot, v kateri
struženje igra zelo veliko vlogo. Že med službovanjem v
Afriki, mesto Constantin v Alžiriji, v začetku devetdesetih
let, je izdeloval izdelke iz oniksa, karbona in marmorja, ki
ga ima Alžirija v izobilju. Zadnjih 10 let pa je struženje
njegova velika strast, ki mu vzame veliko prostega časa.

Brigita se zaveda pomembnega izročila – znanja naših
prednikov, zato z veseljem poučuje in prenaša znanje na
zanamce.
Brigita je ustvarjalna, vztrajna, miroljubna, športni duh
pa najraje uresničuje s treningi »tradicionalne japonske
borilne veščine«.

Bogat kulturni program je popestril mešani pevski zbor
Jevnica, bobnarji, harmonikaši. Bilo je preko 70
obiskovalcev, krajani so bili zelo navdušeni.
Razstava je potekala v organizaciji KUD g. Jože Gorenc.

Aleš Veber

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
HERJAVEC BRIGITA, MENGEŠ
Želja po ustvarjanju Herjavec Brigite je tlela od malega.
Sprva se je intenzivno ukvarjala z amaterskim
slikarstvom, naključno ali ne, pa je kasneje prejela za
darilo lončarski tečaj pri Mojci Žalik in zgodila se je
uspešna pot. Glina, kot pravi je v genih, saj sta bila
starša iz Prekmurja, ki je bogata z lončarsko tradicijo.
Z lončarstvom se ukvarja 14 let, navdihe pa najde včasih
v naravi ali v vsem, kar je lepega.
Najraje izdeluje uporabno keramiko iz bele gline, to so
sklede, pladnji, kelihi.., najbolj pa je ponosna na
keramično čipko, katero tehniko je razvijala skoraj dve
leti ter skodelice z dodatkom zlata.
Nastopa na sejmih in razstavah kot npr. Keramika v
Magistratu, v Turističnem društvu Dobeno, katerega je
tudi ustanoviteljica, Trzinu, Kamniku.

DODATNE INFORMACIJE
Irena Tonin, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.,
Jerebova ulica 14,, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, 051 312 728, E: irena.tonin@razvoj.si
W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

HERJAVEC BRIGITA , Dobeno 56, 1234 Mengeš
Tel.: 031 616 610, Brigita.herjavec@hotmail.com

PRILOŽNOSTI
DOBER DAN KERAMIKA ! 2. – 4. junij 2017, Kamnik
Dogodek »Dober dan, Keramika« je pozdrav vsem
ljubiteljem keramične umetnosti in rokodelstva, ki
vabi k druženju in sproščenemu spoznavanju
izdelovanja in oblikovanja v glini.
Dogodek se letos prvič odvija po različnih mestih
keramike Evrope, prihaja pa tudi v Kamnik.
Svečano odprtje bo v petek 2.6.2017 ob 18. uri pred
Kapelo na Malem gradu v Kamniku.
Vabljeni na vse spremljajoče dogodke.
Več o tem pa na www.kamnik.si
DNEVI NARODNIH NOŠ KAMNIK – RAZPIS
Vabljeni na 47. Dneve narodnih noš in oblačilne
dediščine, Kamnik, ki bo v času od 8. do 10.
septembra 2017.
Rok prijave 25.6.2017 !

