XV Jarmark Sztuki Ludowej
“PRUCHNICKIE SOCHACZKI”

Pruchnik
20 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN
Organizatorzy:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
Gmina Pruchnik
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku

To warto wiedzieć:
Osobliwością Pruchnika jest jego budownictwo zabytków:
między innymi rynek z wybiegającymi z naroży ulicami, przy których
znajdują się drewniane domy podcieniowe konstrukcji przysłupowej
z XIX wieku, kościół gotycki z XIV wieku, przebudowany w 1684 roku
w stylu późnorenesansowym i barokowa brama z XVIII wieku,
graniasty obelisk z czasów najazdów tatarskich, pamiątkowy kopiec
i pomnik Grunwaldu, muzeum parafialne, zabytkowe kapliczki
i krzyże przydrożne.
W pobliskiej miejscowości w Jodłówce znajduje się Sanktuarium
- miejsce licznych pielgrzymek. Opodal świątyni murowany kościółek
z 1772 roku oraz XVIII wieczna kapliczka nad źródełkiem. Warto
również odwiedzić Hawłowice, gdzie znajduje się drewniany kościół
z przełomu XVII i XVIII wieku (dawna cerkiew greckokatolicka).

I. Założenia:
Wybór miejscowości nie jest przypadkowy. Pruchnik to miejscowość
o 600-letniej tradycji, bardzo ciekawej architekturze drewnianej
- słynna z charakterystycznych domów z podcieniami. W odległej
przeszłości na tym terenie istniał rodzaj handlu tzw. “sochaczki”, stąd nazwa imprezy.
II. Cele Jarmarku:
1. Popularyzacja dorobku twórców z dziedzin objętych programem
“Ginące zawody”: kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, plastyka
obrzędowa, wycinanki, malarstwo, rzeźba, koronkarstwo, rzemiosło artystyczne,
wyroby z gliny, bibuły, drewna, wikliny.
2. Inspirowanie twórców ludowych do podejmowania działań
zmierzających do podtrzymywania tradycji kultury ludowej.
3. Kształcenie dzieci i młodzieży oraz dokształcanie dorosłych
w zakresie kultury ludowej jako dziedzictwa narodowego.
III. Zasady ogólne:
1. Jarmark nie jest konkursem.
2. Do udziału w Jarmarku Organizatorzy zapraszają twórców
z Podkarpacia i województw ościennych.
3. Zgłoszenia przesyłają domy kultury, stowarzyszenia a także sami
twórcy.
5. Organizator - CKSiT w Pruchniku potwierdza przyjęcie
zgłoszenia twórców - jest to warunek uczestnictwa w Jarmarku.
6. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 31 lipca br.
na adres:

Centrum Kultury Sportu i Turystyki
ul. Ks. B. Markiewicza 20,
37-560 Pruchnik

lub e-mail: ckpruchnik@interia.pl
IV. Uwagi organizacyjne:
1. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom posiłek.
2. Każdy uczestnik - twórca otrzyma dyplom uczestnictwa.
3. Koszty podróży ponoszą twórcy lub instytucje patronujące.
4. Bliższe informacje w sprawach regulaminowych i organizacyjnych można uzyskać telefonicznie w CKSiT
w Pruchniku

tel. kom. 500 020 949
16 6288065
Program Jarmarku:
1. Kiermasz sztuki ludowej w godz. 13.00 - 19.00.
Twórcy ludowi rzemieślnicy wystawiać będą na sprzedaż
obrazy, rzeźby, wyroby z wikliny, ceramiki, zabawki z drewna, koronki, hafty, kwiaty z bibuły oraz
mnóstwo drobiazgów, bez których co prawda można żyć ale zabrakłoby wtedy nuty radosnej
zabawy, uśmiechu i wdzięku.
2. Warsztaty i pokazy rzemiosła tradycyjnego m.in.;
garncarstwa, wikliniarstwa.
3. Koncerty kapel
5. Gwiazda wieczoru - godz. 20.00
Zapraszamy

