Vana-Võromaa käsitüütsõõri kokkosaamine mahlakuun 2015
om kolmapäävä,
15. mahlakuu pääväl 2015 Võro Instituudin (Tartu tn 48 Võru) kell 14-17
Seokõrd kõnelemi, kuis ja mille poolõst võinu naada võro käsitüü vällä paistma tõisi kultuuripiirkundõ kõrval.
Tolles kaemi ütenkuun, millega omma hinnäst üles kitnü seto ja kihnukõsõ, midä paistus vällä mulgist ja mis
võinu meil, võrokõisil ummamuudu olla.
Minevä kõrd sai ots valla tettüs tuuga, et kaimi ütenkuun mõne käsitüülise ütenvõetu kaupu: määne om kauba
man võromaa eriperä, kuis mõos pakend ja määne võinu olla nii kauba ku meistre lugu sääl man. Seo kõrd
võinu säänest ütenkuun kaemist jakada. Pallõmi (seo ei olõ käsk!) sõs egäl tulõjal mõni uma kaup üten võtta ja
märki esi kah koton, kuimuudu sa tuud vällä kität kas e-poodin vai laadul. Niiviisi saa seo umaperä löüdmine
selgembas ja saa ka e-poodi jaos kitmisjuttu kirja panda.
Jututsõõri võtva iist Külli Eichenbaum ja Vilve Oja.
Massuammõdi käest seletüst tahtva küsümise pallõmi saata e-postiga joba kõrraga ja nüüt Vilve aadressi pääle
vai sõs panõmi kõrraligult kirja kokkosaamisel kohvipausi aigu. Kiä ka ei saa seo kõrd kohalõ tulla, saatke iks
uma mureküsimuse är, selle et maikuu kokkosaamises tahami joba massuammõdist vastussid saija. (Küsümise
panõmi kokko iks ilma küsüja nimmilda).
Kokkosaamisele tulõkist pallõmi ette teedä anda mahlakuu 13. pääväs: Vilve Oja (Võro Instituut, käsitüü
asjatundja), tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com
Käsitüütsõõri info om prõlla üllen Võro Instituudi kodolehe pääl: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaaaronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaud

Vana-Võromaa käsitöötsõõri kokkusaamine aprillis 2015
on kolmapäeval,
15. aprillil 2015 Võru Instituudis (Tartu tn 48 Võru) kell 14-17
Seekord kõneleme, kuidas ja mille poolest võiks erineda võro käsitöö teiste kultuuripiirkondade omast. Teeme
Vilvega ülevaate, mida on esile tõstnud setod ja kihnukesed, mida kiidavad välja mulgid ja mis võiks olla meil,
võrokestel, ummamuudu.
Eelmisel korral tegime algust üheskoos meie käsitööliste kaupade ülevaatamisega: milline on kauba juures
võromaa eripära, kuidas toimib pakend ja milline võiks olla nii kauba enda kui meistri lugu seal juures.
Seekord võiks jätkata kaupade ühist analüüsi. Palume (aga ei kohusta!) igal tulijal mõni omatehtud müügikaup
kaasa võtta ja eelnevalt kodus läbi mõelda, kuidas sa ise seda asja esitled kas laadal või e-poes. Iseenda kohta
võiks ka väikse tutvustava loo kõnelda. Niiviisi saab ehk näidete varal see omapära väljatoomine selgemaks
ning saab ka e-poe kirjelduste jaoks alusmaterjali.
Arutelu juhatavad Külli Eichenbaum ja Vilve Oja.
Maksuametilt seletust ja vastust tahtvad küsimused palume saata e-postiga kohe ja korraga Vilve aadressile või
siis paneme täpselt ja selgelt kirja kokkusaamisel kohvipausi ajal. Kui sa ka ei saa sel korral kohale tulla, saada
ikka oma mureküsimus(ed) meile ära, sest tahame maikuu kokkusaamise ajaks juba maksuametist vastused
saada. (Küsimused paneme muidugi kirja ilma küsija andmeteta).
Kokkusaamisel osalemisest palume teatada hiljemalt 13. aprilliks: Vilve Oja (Võro Instituut), tel 55 41 999,
vilve.oja@gmail.com
Info käsitöötsõõri kohta: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaud

