Vážení přátelé,
Spolek přátel betlémů v Třešti v letošním roce slaví 20, výročí svého založení. Po roce si Vás
dovoluje pozvat na XVI. ročník Dřevořezání a setkání betlémářů, které se bude konat ve
dnech 5. – 6. července 2017. Doufáme, že se tohoto ročníku opět v hojném počtu zúčastníte.
Dřevořezání finančně podpoří Město Třešť, Kraj Vysočina a technicky jej opět zabezpečí
Technické služby Třešť s.r.o.. Vynasnažíme se, abyste byli u nás opět spokojeni.
Také tentokrát budete mít možnost přispět svým dílem do společného betléma. Kromě
darovníků uvítáme postavičky řemeslníků, malé postavičky - děti a nebarvené stavby, kterých
je stále málo. Obohacením budou i různá zvířata. Je třeba dodržet stanovenou velikost.
Vyřezané figurky by neměly přesáhnout výšku 12 cm!!! a zůstanou nebarvené.
Unikátní společný betlém je možno zhlédnout ve stálé expozici betlémů, která je v
prostorách rodného domu světového ekonoma J.A.Schumpetera. Zde proběhne i
registrace účastníků. Vlastní Dřevořezání bude probíhat opět na náměstí a v případě
nepřízně počasí bude pokračovat v náhradních prostorách. Řezbáři budou mít pro svoji práci
k dispozici pracovní stoly. V případě zájmu se můžete podílet na tvorbě soch, které rozšíří
poutač betlémářství v Třešti. Máme na Vás prosbu, abyste se prezentovali nejen svými
pracemi, ale především vlastní řezbou před zraky diváků.
Tričko, čepice, zástěry a větrovky Dřevořezání s sebou.
Program setkání:
Úterý 4.7. - příjezd účastníků v odpoledních hodinách, registrace od 14:00 do 17:00hod.,
pozdější příjezd napište do návratky nebo zavolejte, společné posezení,
středa 5.7. - slavnostní zahájení v 9:00 hod., vyřezávání, v 11:00 společné fotografování,
doprovodný program, ukončení 1. dne v 17:00 hod.
čtvrtek 6.7. - od 9:00 do 17:00 vyřezávání, doprovodný program, výstava příspěvků.
Ubytování je zajištěno. Účastnický poplatek 200,- Kč na den. Organizátoři setkání
uhradí řezbářům, kteří přispějí svými díly do společného betléma občerstvení a
ubytování. Stravování je zajištěno. I letos je přislíbena účast řezbářů ze zahraničí.
Vážení řezbáři, vážení betlémáři, těšíme se na opětovné setkání, na příjemnou tvůrčí
atmosféru a přejme si, aby nás i letos měl Pán Bůh rád a dopřál nám zdraví a hezké počasí.
Za Spolek přátel betlémů v Třešti: Pavel Brychta předseda,
Marie Roháčková jednatelka
Přihlášky zašlete nejpozději do 23. června 2017. Na pozdější přihlášky nelze reagovat!
Kontaktní adresa: Marie Roháčková, Luční 1061, 589 01 Třešť, mobil: 607 847 993,
e-mail: spb@email.cz

------------------------------------------------ oddělit ------------------------------------------------------

Závazná přihláška (lze poslat i elektronicky)
Jméno ……………………………… Příjmení ……………………………………………….
Adresa ………………………………………………………………………………………….
Zúčastním se ve dnech: 4. 7.
Ubytování:
ano
ne

5. 7.

6. 7.
počet řezbářů ……

+ doprovod …...

Podpis: ………………………………………..
Zakřížkujte správnou odpověď.
Vypište svůj požadavek ve zprávě pro příjemce.
Po nalepení známky na druhou stranu lze odeslat jako korespondenční lístek.

