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ROKODELCI NA NARODNIH NOŠAH V KAMNIKU

46. Dnevni narodnih noš v Kamniku so ponovno poželi izjemne
uspehe in pohvale. Več kot 30.000 obiskovalcev si je ogledalo in
obiskalo različne dogodke in prireditve, predvsem pa so z
zanimanjem spremljali ponudbo različnih rokodelcev.
Bogata oblačilna dediščina se je zlila v tradicionalno povorko
narodnih noš, letošnje leto jih je bilo preko 2 tisoč. Poleg domačih
skupin so se predstavile tudi gostujoče skupine iz tujine, od Rusije
do Estonije. Dogodke so zaokroževali kulinarični užitki pod
blagovno znamko »okusi Kamnika«, tekmovanje harmonikašev,
glasbene skupine za staro in mlado …
Pestra rokodelska ponudba pa je tudi letos stopala ob bok osrednji
prireditvi. Rokodelci mreže Srca Slovenije so se predstavljali na
Glavnem trgu, večina se je promovirala tudi z blagovno znamko
Srca Slovenije. Sodelovali so:
 CAM, Simon Clemente s.p., Šentvid pri Stični
 Spruk Damjana s.p., Kamnik
 Veber Aleš, Kresnice
 Janko Marinč, Kočevje
 Melodija glasbila d.o.o,, Mengeš
 Varstveno delovni center, Zagorje ob Savi
 Joža Jamšek, Šmartno pri Litji
Dogodek 46. Dnevi narodnih noš in oblačilne kulture Kamnik je del
prireditev slovenskega rokodelskega festivala 2016.

ZASTOPANJE MREŽE ROKODELCEV SRCA
SLOVENIJE TUDI NA MEDENEM
Na Medenem na Visokem, kot so zapisali organizatorji, se je
zmedilo. Uspešno je bila zastopana Rokodelska mreža Srca
Slovenije. Celotno dogajanje je bilo posvečeno kulturni dediščini in
sodobni ustvarjalnosti.
Bogat program je zajemal osrednji medeni sejem s predstavitvami
mojstrov na stojnicah in s prikazi rokodelske ustvarjalnosti;
sodelovali so tudi čebelarji, izvedenih je bilo 6 rokodelskih
delavnic; rezbarjenje modelov in izdelava loških kruhkov, izdelava
dražgoških kruhkov, poslikava panjskih končnic, izdelava sveč iz
čebeljega voska, ustvarjalna delavnica za otroke. Izvedeni pa sta
bili tudi 2 strokovni predavanji o poslikavi panjskih končnic in o
tradiciji izdelovanja loških in dražgoških kruhkov.
Številni obiskovalci so si na dvorcu ogledali muzejsko zbirko ter
razstave na 6 različnih lokacijah.
»Pričarali smo čudovit dan v čudovitem ambientu s čudovitimi
ljudmi«, so zapisali organizatorji.

SREČANJE S PONUDNIKI VIKENDA ODPRTIH
VRAT V LUKOVICI IN MENGŠU
Po zaključku Vikenda odprtih vrat v Lukovici se odpirajo vrata v
Mengšu.
Soustvarjalci so številni in raznoliki, kot tudi njihove ponudbe.
Vključujejo se gostinci, turistična društva, ponudniki mesnin,
čebelarji, slaščičarji ter drugi akterji, ki želijo sodelovati v lokalnem
okolju.
Z namenom izboljšanja predstavitev ponudnikov oziroma promocij
je bila na sedežu Občine Lukovica organizirana delavnica, ki jo je
vodila svetovalka za odnose z mediji mag. Andreja Jernejčič,
direktorica podjetja Lin&Nil d.o.o.
Analizirala so se mnenja ponudnikov na Vikendu odprtih vrat v
Lukovici in izpostavila stališča s ciljem izboljšanja ponudbe.
Svetovanje je bilo usmerjeno v izboljšanje celostne promocije
vsebinske ponudbe in izboljšanje fotografij.

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

Ponudniki iz Mengša, ki so se prvič vključili v dogodek Vikenda
odprtih vrat v Mengšu so na podlagi izkušenj iz Lukovice svojo
ponudbo dopolnjevali in nadgrajevali. Ponudniki so srečanje
zaključili z optimizmom ter snovanjem novih idej Vikenda odprtih
vrat za prihodnje leto.

Jože Ambrož
Riharjevec 8, 1275 Šmartno pri Litiji
E mail: ljubim.les@gmail.com
ww.facebook.com/izdelki -iz-lesa
Tel. 040 694 709
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JOŽE AMBROŽ, ŠMARTNO PRI LITIJI

- VABLJENI NA VIKEND ODPRTIH VRAT ter MIHAELOV SEJEM V
MENGEŠ OD 23.-25.9.2016

- 25.9.2016 – Miholov sejem v Veržeju, Sejem rokodelstva, domače
kulinarike in lokalnih izdelkov, od 9. – 17. ure.
Jože Ambrož prihaja iz okolice Šmartnega pri Litiji. Umetnost v
vseh pojavnih oblikah ga je privlačila že v mladosti, ki pa se je
prelila v oblikovanje lesa. Zaključil je šolanje za mizarja, les je
postal druga ljubezen, ki jo je hranil v iskanju nenavadnih oblik in
slik, ki jih je možno zaslediti le v lesu in njegovi obdelavi. Seveda ni
opustil čopiča in slikanja na platno, nasprotno, ob ustvarjanju so se
znova in znova porajale ideje za obdelovanje lesa. Iz slikanja
pokrajine je prešel na slikanje lesa oziroma je upodabljal »leseno
pokrajino«.
Velika prelomnica življenjske poti se je zgodila v letu 2012,
povezana s stalno zaposlitvijo. Izguba službe je odprla pot s svet
ustvarjanja, kot je že ves čas tlela Jožetova velika želja.
Takole pravi: "Moje delo je take vrste, da o njem razmišljam ves
čas, saj vsi izdelki najprej nastanejo v mojem srcu, nato pa vključim
še razum in razmišljam, kako bi izdelek, ki "čaka v srcu", spravil v
realnost. To je proces, ki se nikoli ne konča. Drugi del zajema
obdelavo lesa, ki zahteva celega človeka, saj morajo ves čas
sodelovati srce-razum-telo (roke). Kljub naporu je zadovoljstvo
neizmerno«.
Pravi, da je zanj vsak kos lesa nekaj svetega. Obdeluje vse vrste in
išče nenavadne oblike, iz katerih nastajajo unikatni leseni izdelki.
Paleta izdelkov je široka, kar priča o njegovem nenehnem
raziskovanju samega sebe, novih izzivov v naravi in povezovanju
oblik iz okolja.
V preteklosti je sodeloval na slikarskem bienalu v Ljutomerju,
samostojno pa je razstavljal v knjižnici v Šmartnem pri Litiji.
Njegovi izdelki pa krasijo Turistično točko Srca Slovenije v Litiji.

DODATNE INFORMACIJE
Irena Tonin, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.,
Kidričeva 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, 051 312 728, E: irena.tonin@razvoj.si
W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si

- Narodni muzej Slovenije v Ljubljani vabi na ogled razstav do
konec oktobra:
Pohištvo. Veščin in skrivnosti mizarskih mojstrov
Pisalno pohištvo na Slovenskem
- Slovenski etnografski muzej v Ljubljani vabi na ogled:
Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja
- Mestni muzej Idrija: Dame in čipke (na ogled do konec leta)

