Gminny Ośrodek Kultur w Jeżewie
Już po raz drugi w ramach projektu JO KOCIEWIE JE W JEŻEWIE
Organizuje:
II REGIONALNY KONKURS RĘKODZIELNICZY:
w kilku kategoriach takich np. jak:
- dziewiarstwo – technikami na bazie włóczki, kordonka, sznurka itp.
- formy przestrzenne – rzeźbienie w drewnie, gipsie, glinie, a także w korzeniach i w porożu itp.
- formy inne – np. wiklina papierowa, tekstylia, elementy naturalne itp.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć zestaw 2 prac z tej samej kategorii.
Tematyka prac konkursowych, powinna w miarę możliwości nawiązywać do folkloru,
ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki regionu Kociewie.
Regulamin: https://jezewo.eu/news/content/6528
II REGIONALNY KONKURS KULINARNY
Na kociewską potrawę regionalną, z wykorzystaniem regionalnych produktów - w tym roku na daniem konkursowym
będzie brukwianka - czyli zupa z brukwi. Konkurs odbędzie się w trakcie Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru.
Regulamin: https://jezewo.eu/news/content/6529
Karty zgłoszeń w obu konkursach, a także pracę rękodzielnicze należy dostarczyć do 04.10. 2019 r. godz. 15:00,
pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącego się w budynku Gimnazjum w Laskowicach ul. Mickiewicza 3A,
86 – 130 Laskowice.
W obu konkursach przewidziane są nagrody w postaci vocherów do wykorzystania w sklepie AGD na terenie kraju.
Rozstrzygnięcie obydwóch konkursów będzie miało miejsce podczas:
Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru 12. października od godz. 14:00 w sali Domu Kultury w Jeżewie
ul. Główna 2a, w trakcie, którego:
- pokaz mody kociewskiej
- twórcy z regionu zaprezentują swoje prace
- wystawa prac dostarczonych na konkurs
- podsumowanie konkursów i wręczenie nagród laureatom
- występy ludowych zespołów Kociewskich: m.inn. Psiotrowe Dziewuchy i Retro Kociewie
- degustacja regionalnych potraw
- pokazy kulinarne
Dodatkowe informacje - 728 622 980 - Magda koordynator projektu
Wydarzenie dofinansowany ze środków:
Narodowe Centrum Kultury Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2019
Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie i Starostwa Powiatowego w Świeciu
Wsparcie i patronat:
Gmina Jeżewo
Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna
Czas Świecia

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji w swoim środowisku, a przede wszystkim wśród osób potencjalnie
zainteresowanych.
Z poważaniem – Zespół GOK Jeżewo

