JUNIJ 2016
AKTUALNO
Društvo zasavskih klekljaric Srčevke vas v času 17. kongresa OIDFA
2016 vabi na tri razstave.
V sredini meseca junija so otvorili naslednje razstave:
 »Od srca do srca« v galeriji Delavskega doma Hrastnik
 » V čipko ujeto leto« v stari galeriji Delavskega doma Trbovlje
 »Z nitko prek čipke v življenje« v galeriji Delavskega doma Zagorje.
Vse razstave so na ogled od 20.6.2016 do 1. 7.2016, vsak dan od 16. do
19. ure, ob sredah pa tudi dopoldne od 9. do 12. ure. Vljudno vabljeni.

46. DNEVI NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE
KULTURE V KAMNIKU
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik vabi na prireditev 46. Dnevi
narodnih noš in oblačilne dediščine, ki bo potekala od 8. do 11.
septembra 2016. Praznik občine Kamnik je povezan z neštetimi
dogodki in prireditvami ter pestro sejemsko ponudbo. Osrednji
dogodek je povorka narodnih noš in oblačil, katerega se vse pogosteje
udeležujejo tudi iz tujine. Število obiskovalcev se iz leto v leto povečuje,
pričakuje se jih blizu 50.000.
Razvojni center Srca Slovenije vabi rokodelce, prejemnike certifikatov,
da se udeležite velikega dogodka, zagotovljeno vam bo nekaj
brezplačnih predstavitev na stojnicah. Prosimo vas, da nam vašo
odločitev o sodelovanju sporočite čim prej, saj je rok za prijavo tik pred
vrati (1.7.2016).
Kontaktirajte nas na tel. štev. 051 312 728 ali preprosto pišite na
irena.tonin@razvoj.si

SVETOVANJA PONUDNIKOM
CERTIFICIRANIH IZDELKOV IZ SRCA
SLOVENIJE V POLNEM ZAMAHU
Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije, s katero lahko od konca maja
26 certificiranih ponudnikov rokodelskih in prehranskih izdelkov
označuje tako njihovo poreklo kot strokovno preverjeno kakovost, ima
jasno določeno celostno podobo in pravila uporabe. Da bi ponudniki
doslej kar 66 rokodelskih in prehranskih izdelkov s pravico do uporabe
znamke kar najbolje izkoristilo priložnosti, ki jih ponuja certifikat, so jim
na voljo tudi individualna svetovanja Razvojnega centra Srca Slovenije.
Na majskem srečanju prejemnikov certifikata je dr. Janez Bogataj, član
ocenjevalne komisije znamke Srce Slovenije, ponudnike opozoril na
pomen celostne podobe izdelkov ter ob tem poudaril, da izdelek brez
dodane zgodbe ni dovolj. Na zgodbo lahko opozori prav smiselna
uporaba znaka, ki ga je oblikovala Jana Vilman Proje. Ta je
ponudnikom predstavila možnosti različnih pristopov k embaliranju
izdelkov. Oblikovane rešitve vključujejo uporabo znaka na vrečkah,
škatlicah, tekstilu, embalaži za jajca in embalaži za sir, ki ustreza tudi
zahtevam standarda HACCP.
Ponudnikom rokodelskih izdelkov, ki se ponašajo z znamko Srce
Slovenije, je individualno svetovala tudi Lili Mahne, ki je v Razvojnem
centru Srca Slovenije odgovorna za analize obstoječega stanja in iskanje
novih priložnosti na področju rokodelstva.

NAPREJ Z NOVIMI STROKOVNJAKI ZA
PODROČJE ROKODELSTVA

VABILO
Osnovna znanja in spretnosti za rokovanje z eno izmed najstarejših
japonskih tehnik dekorativnega žganja v keramiki boste lahko spoznali
na dvodnevni delavnici RAKU.
Potekala bo v času od 8. do 9.7.2016 v rokodelskem centru v Veržeju.
Delavnico bo vodila Majda Jager Schlosser.
Cena tečaja je 60,00 €, število udeležencev je omejeno.
Možnost nočitve v Zemljankah ali Penzionu Mavrica :
http://www.marianum.si/ponudbe-penziona-mavrica.
Prijave na tel. 051 654 778. Vljudno vabljeni.

V Razvojnem centru Srca Slovenije je bila za razvoj rokodelskega
področja skoraj desetletje zadolžena Mija Bokal, ki je z izjemnim
razumevanjem domače in umetnostne obrti odločilno prispevala k
razvoju tega področja na območju Srca Slovenije. Po njeni odločitvi za
lastno pot izven Razvojnega centra njeno dosedanje delo prevzema
Irena Tonin. Razvojni center Srca Slovenije se Miji zahvaljuje za vložen
trud in predanost našim rokodelcem.
S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na področju podjetniškega
svetovanja, ki je vključevalo tudi pomoč pri pridobivanju raznoterih
certifikatov, pri urejanju statusov dejavnosti, organiziranju
promocijskih sejemskih in razstavnih nastopov, bo lahko rokodelcem
ponudila nove oblike pomoči in svetovanja. Irena Tonin je tudi zasebno
velika ljubiteljica rokodelskih mojstrovin. Sama se rada preizkuša v
lončarstvu in je ponosna na lastne izdelke, ki bogatijo njen dom.
Pri delu z rokodelci opozarja tudi na tesno sodelovanje z Vesno Erhart,
zadolženo za razvoj blagovne znamke Srca Slovenije. S certifikatom te

Delovanje Mreže rokodelcev Srca Slovenije in izdajanje Rokodelskih novic iz Srca Slovenije sofinancirajo občine Razvojnega partnerstva središča Slovenije.

znamke mnogi rokodelci z območja Srca Slovenije že krepijo svojo
prepoznavnost in tržno uspešnost.

24. SEJEM V MENGŠU
Tradicionalno, že 24 let zapored Kulturno društvo Mihaelov sejem
Mengeš vabi in organizira na sejem v Mengeš.
Sejem bo potekal v času od 24. do 25. septembra 2016.
V sejem so vključeni različni dogodki in prireditve. Organizator
zagotavlja, da bo tudi letos prikaz različnih šeg in navad, likovnih
razstav na prostem, ne bodo manjkale zabave za otroke, koncerti,
zagotovo pa bo prisotna tudi godba na pihala ter različne folklorne
skupine.
Obiskovalci sejma bodo z zanimanjem spremljali praktične prikaze
znanj in veščin rokodelcev, zato vabljeni zainteresirani rokodelci, ki
želite prenašati svoja znanja.
Lani so sejem obiskali številni obiskovalci, še posebej je bila zanimiva
»rokodelska ulica«, številni izdelovalci domače in umetnostne obrti iz
cele Slovenije so prikazovali svoje unikatne izdelke z visoko kakovostjo.
Večina ima pridobljen tudi ustrezen certifikat kakovosti, letos pa se
bodo rokodelci lahko prvič predstavili z novim certifikatom Srca
Slovenije.
Posebno povabilo gre torej rokodelcem, prejemnikom certifikata Srca
Slovenije.
Cena najema stojnice za prodajo izdelkov ostaja na enaki ravni kot v
preteklosti (30,00 € vse dni sejma). Za vse rokodelce, ki pa bodo
sodelovali v praktičnem prikazu izdelovanja izdelkov pa veljajo drugi
ugodnejši pogoji.
Vljudno vabljeni na izjemen dogodek.
Predhodne prijave: irena.tonin@razvoj.si,
kontaktirate na tel. 051 312 728.

lahko

pa

nas

tudi

Marina je prepričana, da je kruh most do človeka, življenja, saj v sebi
nosi globok pomen. Sprašuje se, ali zmoremo razumeti pomenljivi rek
naših dedov: Biti dober kot kruh? V močni simbiozi, v gnetenju testa, se
rojeva KRUH, prežet z najsvetejšim v človeku in esenco večnega
življenja. Da ne bi bil nikoli nihče kruha lačen in ne lačen Ljubezni duhovne hrane, je njeno glavno sporočilo.
Z oblikovanjem izdelkov iz kruha ponazarja tudi naše praznike, šega in
navade. Paleta izdelkov je izjemno obsežna, lectovo srce je
prepoznavno daleč naokrog, rože, sklede, glasbila ...
Marina Lenček ni samo mojstrica praznične peke in okraševanja kruha,
temveč tudi duhovna ambasadorka. Kot je zapisala v uvodu svoje
knjige:« Največja in najdragocenejša šola mi je Življenje. Verjamem v
Življenje, v dobro. Čutim celoto in vsakega posebej kot dragocen del te
enosti in bivanja tu z vsem, v močni povezavi, soutripanju, simbiozi«.
Kontakt:
Galerija Lenček ,Karantanska cesta 4, 1230 Domžale
Tel. 031 724 639, E: marina.lencek@gmail.com

PRILOŽNOSTI

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

MARINA LENČEK, DOMŽALE
Marina Lenček je v zgodnjem otroštvu nakazovala posebno ljubezen do
kruha. Prva učiteljica gnetenja testa je bila zagotovo njena mama, ki je
pekla domači kruh in izdelovala različne okraske na prazničnemu kruhu.
Spominja se, kako je mama ob praznični peki kruha pričarala toplo
vzdušje, otroci pa so gnetli, oblikovali in okraševali vsak svoj kruh.
Marina Lenček se je o oblikovanju v kvašenem testu dodatno
izobraževala tudi v Italiji, osnovno znanje o LECTU pa so ji predali v
družini Stele iz Kamnika. Seveda pa razvija tudi nove postopke, njeni
unikatni izdelki so na ogled v številnih galerijah in razstavah.
Organizira in vodi posebne delavnice za otroke in opravlja pomembno
vlogo prenosa znanj in tradicije na najmlajše.
Je avtorica knjige z naslovom »Kruh ljubezni, Biti dober kot kruh« iz
katere veje prefinjen občutek jezika tudi s pesniško obliko. Dragocena
so razmišljanja, pričara nam vonj po kruhu in predstavi, da kruh ni le
hrana ali gmota testa. Kot je zapisano v knjigi.« V simboliki kruha se ves
čas prepletajo družinske globine, družinske in medosebne vrednote ter
narava življenja samega«. Kruh pomeni tudi delitev blagostanja,
simbolizira enakost in zaupanje.

 10.7.2016 – V nedeljo bo v popoldnaskem času od 15. do 18. ure
prikaz TKANJA NA STATVAH v Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri
Vrhniki. Demonstratorka bo Nevenka Mulej iz zavoda »Ekoalt
Vindol«, ki bo na 4-listnih statvah prikazovala potek tkanja. Obenem
pa vabijo tudi na tečaj tkanja. Demonstracijo si lahko ogledate z
nakupom muzejske vstopnice.
 15.7.2016 – Povabilo velja za najmlajše, da se preizkusijo v IZDELAVI
EKO LADJIC. Prireditev bo potekala od 17. do 19. ure v Šmartinskem
parku Ljubljana. Po navdihu knjige Dedkov otok Benji Davies bo s
ponovno uporabo odpadnih matarialov možno izdelati eko ladje in
barčice. Delavnica je brezplačna, sofinancira jo Mestna občina
Ljubljana.
 22.7.2016 – Vabljeni na FLOSARSKI BAL 2016, ki bo potekal v
Ljubnem ob Savinji, Vrbje od 10. ure dalje. Flosarski bal je
tradicionalna prireditev, ki jo od leta 1961 organizirajo v spomin na
(flosarje) splavarje in splavarjenje. 56. Flosarski bal bo potekal med
22. julijem in 7. avgustom.
 V letošnjem letu praznujejo v Radovljici 250 let lectarije. Praznovanje
so obeležili v Muzeju Lectar (Gostilna in penzion) čez celo leto, vse do
meseca decembra. Prve lecte so izdelali že pred 500 leti. Vljudno
vabljeni v Radovljico.
 Tartinijev trg v Piranu vabi vsako zadnjo soboto v mesecu na
tradicionalni sejem starin in izdelkov domače in umetnostne obrti.
Pričetek od 9. do 17. ure. uri
 Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana vabi na
ogled razstave ČIPKASTE VEZI. Razstava ponuja številne muzejske
čipke in s čipkami krašene predmete. Sodobna čipka je predstavljena
z gradivom številnih društev, projektov in posameznikov, ki so
povezani s čipkami. Razstava je odprta do 15.9.2016.
 Do konec leta pa si lahko v Mestnem muzeju Idrija ogledate 35.
festival idrijske čipke, ki je posvečena 140-letnici ustanovitve
Čipkarske šole Idrija.
 »Vaški večeri pod lipo« se imenuje poletna prireditev, ki poteka v
Srednji vasi v Bohinju. Vaški večeri pod lipo so popolna popestritev
poletnih večerov, slovensko petje, predice, kulinarika, folklora pa vas
popelje v času, ko še ni bilo računalnikov in telefonov. Vsak
ponedeljek v juliju in avgustu vabljeni v Bohinj.
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