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OPĚT SE BLÍŽÍ VELIKONOČNÍ JARMARK V MUZEU
V sobotu 8. dubna proběhne v prostorách Muzea Cheb již 18. Velikonoční jarmark.
V prostorách muzejní expozice bude na návštěvníky opět čekat více než čtyřicet zastavení věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. K těm nejpřitažlivějším budou zcela určitě patřit ty,
které dají nahlédnout přímo pod šikovné ruce tvůrců. Všechny návštěvníky zcela jistě potěší celá řada
řemeslných ukázek, které si budou v mnoha případech moci také sami vyzkoušet: paličkování, rozmanité výzdobné techniky pro velikonoční vajíčka, pletení pomlázek a košíků, tradiční předení na kolovratu. Chybět nebudou ani ukázky oblíbených technik, které pracují s papírem. Se svými výrobky pro
jarní a velikonoční výzdobu se jako tradičně představí studenti Střední integrované školy v Chebu a
v houslařské dílně bude své řemeslo předvádět budoucí mistr houslař. Ani letos nebudou chybět žáci
ze Základní školy v Lubech, kteří předvedou svojí šikovnost a nápaditost při zdobení velikonočních
vajíček. Pro návštěvníky budou připraveny i ukázky z tradičního velikonočního pečiva. Ti odvážní si
pak budou moci na místě vyzkoušet svoji pekařskou zručnost.
V sobotu 8. dubna bude na všechny v Muzeu Cheb čekat i bohatý doprovodný program. Pro dětské návštěvníky budou připraveny zajímavé výtvarné dílny. V programu velikonočního jarmarku nebudou chybět oblíbená vystoupení dětských souborů ze základních a z mateřských škol, žáků tanečního a literárně dramatického oddělení chebské Lidušky, ani pohádkové představení pro děti. Na letošní
velikonoční jarmark v muzeu zavítá opět Divadlo Kapsa z Andělské Hory, které s sebou přiveze rodinnou pohádku s názvem "Nešťastný šafářův dvoreček".
I letos je připravena jarní výtvarná soutěž. Velikonoční jarmark v muzeu bude opět prvním
dnem, kdy svými hlasy bude mít veřejnost možnost ocenit práce, se kterými se do soutěže přihlásí dětské školní kolektivy.
V Muzeu Cheb bude v sobotu 8. 4. 2017 od 10:00 do 17:00 připraven pro širokou veřejnost bohatý
program. Bude se na co dívat, co si vyzkoušet, co se naučit, ale také co ochutnat. Nikdo se rozhodně nebude nudit. Na všechny, kteří chtějí strávit příjemný a inspirativní den, se těší pracovníci Muzea Cheb.
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