Vana-Võromaa käsitüütsõõri kolmas kokkosaamine
Vana-Võromaa käsitüürahva kolmas kokkosaamine om
11. jõulukuul 2014 Võro Instituudin (Tartu tn 48 Võrus) kell 14-17
Vana-Võromaa käsitüülisi edimesel ja tõsel kokkosaamisel om kõnõldu käsitüü prõllatsest
olukõrrast, võro värgi e-poodi plaanist, turiste nõudlusest käsitüükaupu perrä, tarvidusest tegelda
kaupu pakenditega ja võro käsitüü kaubamärgiga. Algust om tettü võro kultuuriperändüst
vallaseletavide loengidega.
Kuunkäümiste tsihis om ütenkuun arota tarvilisi tegemiisi, miä laskva võro käsitüül parembahe vällä
paistu ja avitasõ kaupu müvvä, a lahenda ka häti, mis käsitüü tegejil ette tulõva.
Seokõrd om jutus:
• Eelmise katõ kokkosaamise lühkü miildetulõtus. Teedüse edesiandmine.
• Vana-Võromaa käsitüü edenemise avitamises vällämärgit plaani arotus. Edesiisi
kokkosaamisi sisu ja kõrraldusligu poolõ arotus. Iist võtva Külli Eichenbaum ja Vilve Oja.
• Alostiidmisi võro kultuuriperändüsest: Määndse omma võrokõisi kultuuri eriperä. Kõneles ja
pilte näütäs Külli Eichenbaum.
Kokkosaamisele tulõkist pallõmi teedä anda jõulukuu 9. 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
Võro Instituut vidä iist tegemiisi, mis avitase Vana-Võromaal ja võrokõisi esierälidsel kultuuriperändüsel häste
vällä paistu ni kultuuriperändüst parembahe ettevõtlusen pruuki (plaanitav Uma programm). Tegemiisi jaos
2014 aastagal and rahha Siseministeerium.

Vana-Võromaa käsitöötsõõri kolmas kokkusaamine
Vana-Võromaa käsitööliste kolmas kokkusaamine on
11. detsembril 2014 Võro Instituudis (Tartu tn 48 Võrus) kell 14-17
Vana-Võromaa käsitööliste eelmisel kahel nõupidamisel on kõneldud käsitöö praegusest olukorrast,
võro värgi e-poe plaanist, turistide nõudlusest käsitöökaupade järele, vajadusest arendada välja
kaupade omanäolisi pakendeid ning tegelda võro käsitüü kaubamärgi kujundamisega. Alustatud on
võro kultuuripärandit tutvustavate loengutega.
Ühiste nõupidamiste eesmärgiks on arutada võro käsitöö silmapaistmise ja parema müügi
saavutamiseks vajalike tegevusi, aga ka lahendada käsitöövaldkonnas olevaid probleeme.
Sel korral kõneleme:
• Eelmiste kokkusaamiste lühikokkuvõte. Info ja teated.
• Vana-Võromaa käsitöö edenemiseks vajalike tegevuste plaani arutamine. Edasiste
nõupidamiste sisu ja korralduse arutamine. Arutelu juhatavad Külli Eichenbaum ja Vilve
Oja.
• Alusteadmisi võro kultuuripärandist: Võro kultuuri eripäradest. Kõneleb Külli Eichenbaum.
Nõupidamisel osalemisest palume teatada hiljemalt 9. detsembriks: Vilve Oja (Võro Instituut),
tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com
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kohta:

http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm/kaesitueuelisi-

Võru Instituut koordineerib tegevusi, mis aitavad Vana-Võromaal ja võrokeste omanäolisel kultuuripärandil
rohkem silma paista ning kultuurilist omapära paremini kasutada piirkonna ettevõtluses (planeeritav Uma
programm). Tegevust rahastatakse 2014 aastal Siseministeeriumi vahenditest.

