Městské muzeum a galerie Hustopeče pořádá 3. odborný seminář na téma:

Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi
(Tradiční oděvní kultura a její současná podoba).
Hustopeče, 7. listopadu 2013
Odborný seminář navazuje na předchozí dvě konference, které se uskutečnily v Hustopečích v dubnu a září roku 2009. Rozhodli jsme
se uspořádat další z nich, neboť problematika krojových rekonstrukcí je stále aktuální, navíc vyvstávají další a další témata a otázky,
které považujeme za nutné a přínosné sdílet a prodiskutovat s odbornou veřejností i s lidmi, kteří mají s krojovou tématikou zkušenosti
a poznatky.
Náplní semináře budou diskuze k tématům týkajícím se krojových rekonstrukcí a jejich prosazování v souborových i individuálních
aktivitách. Dále si uděláme exkurz do současné situace imitací a stylizací krojů na folklórních festivalech i v tradičním prostředí.
Budeme se zabývat kroji a s nimi spjatými výtvarnými projevy tradiční kultury a adekvátností jejich využití v turistickém a cestovním
ruchu.
Program konference bude složen z příspěvků a diskuzí na témata, která v přednáškách zazní.
Definitivní program semináře bude zveřejněn 31. října 2013 na webových stránkách MMG Hustopeče (www.muzeumhustopece.cz) a
současně bude rozeslán všem přihlášeným účastníkům na udané e-mailové adresy.
Místo konání konference
Městské muzeum a galerie Hustopeče, Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče, přednáškový sál, 1. patro domu U Synků
Uzávěrka přihlášek pro přednášející (prosíme s vyplněnou anotací na přihlášce): 18. října 2013
Uzávěrka přihlášek bez příspěvku: 1. listopadu 2013
Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu:
Mgr. Šárka Prokešová,
Městské muzeum a galerie Hustopeče, Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče
prokesova.muzeum@hustopece-city.cz nebo muzeum@hustopece-city.cz
tel.: +420 519 411 227, +420 519 413 849

Předpokládaný program semináře Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace
v praxi
8:30–9:00 prezentace účastníků
9:00 Slavnostní uvítání a zahájení semináře
9:10–13:00
1. blok přednášek
13:00–14:00 přestávka na oběd
14:00–17:00
2. blok přednášek
Upozorňujeme, že ubytování, cestovné a oběd si účastníci zajišťují sami. V případě zájmu, poskytneme pomoc. Během semináře
bude podávána káva, čaj, nealkoholické nápoje, drobné občerstvení.
VÝZVA – BURZA TISKOVIN
Vyzýváme účastníky konference, aby během konference nabídli knihy, sborníky, odborná periodika, prospekty a další tištěný materiál z
produkce svých domovských institucí. Během konference bude opět možné tituly představit, nabídnout k prodeji či volně rozdat
zájemcům.
Autorům příspěvků zašleme obratem podrobnější pokyny.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Pracovníci MMG Hustopeče

