Vana-Võromaa käsitüütsõõri kokkosaamine lehekuun 2015
om kolmapäävä,
13. lehekuu pääväl 2015 Võro Instituudin (Tartu tn 48 Võru) kell 14-17
Alostami hää uudissega, et nüüt om mi käsitüü edendämise tegemise ka rahatoetuse seos aastas saanu ja kõik
plaanitu ettevõtmise saami huuga käümä tõugada. Külli kõneles alostusõs info kõrran, mis mi kuuntüütegemiisin sõs prõlla toimus ja edesi toimuma nakkas, midä loodami aastaga lõpun vällä kittä.
Sepa Mari kõneles Võro Folkloorifestivali laadu (10.-12.07) kotsile täpsämbat teedüst, arotami võrokõisi
esindüse laadulõ minekit. Üteliisi pallõmi kõikil, kiä tahtva ütidse võrokõisi käsitüü-löövitsa ala tulla, anda
hindäst Vilvele teedä: kas tulõt esi müümä (mändsel pääväl), olõt valmis käsitüü tegemist oppama (midä,
mändsel pääväl ja aol) vai annat müümisõs kaupu.
Võrokõisi esindüst ütidse löövidsaga oodõtas ka Seto Kuningriigi pääväle (1.08), ka sinnä tulõki huvist pallõmi
joba nüüt teedä anda.
Aila Kikas kõneles Näpustuudio pakutavast võimalusõst panda käümä käsitüütarõ. Arotami, kuis mi
käsitüülise saanu käsitüütarõlõ hää sisu anda, kuis, midä ja kinkalõ oppuisi kõrralda jne.
Minevä kõrd kaimi ütenkuun ti ütenvõetu kaupu: määne om kauba man võromaa eriperä, kuis mõos pakend ja
määne võinu olla nii kauba ku meistre lugu sääl man. Seokõrd võinu kah säänest ütenkuun kaemist jakada, ku
tulija ummi asju üten võtva. Kaupu või nüüt anda mi kätte e-poodi jaos pildistamises, olõmi alostanu
pildistamise kõrraldust Toomas Kalve man timä stuudion Hino talon.
Kokkosaamisele tulõkist pallõmi ette teedä anda lehekuu 11. pääväs: Vilve Oja (Võro Instituut, käsitüü
asjatundja), tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com
Käsitüütsõõri info, sh eelmise kõrra kokkovõtõ ja esitlus om üllen Võro
http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaud
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Vana-Võromaa käsitöötsõõri kokkusaamine mais 2015
on kolmapäeval,
13. mail 2015 Võru Instituudis (Tartu tn 48 Võru) kell 14-17
Hea uudisena saame nüüd teada anda, et me käsitöötegemiste edendamise projekt on selleks aastaks
rahatoetuse saanud ja kõik plaanitud tegemised saame kohe hooga käima panna. Külli annab lühida ülevaate,
mis praegu toimumas on ja millega veel aasta lõpuks tahame tulemusteni jõuda.
Sepa Mari kõneleb Võro Folkloorifestivali laada (10.-12. juuli) korralduse täpsemat infot, arutame
võrokeste esinduse laadal osalemist (müük, oskuste õpetamised). Ühtlasi palume kõigil ühise esindustelgi all
osaleda soovijatel endast Vilvele teada anda: kas tahate ise tulla müüma (millisel päeval), tahate mõnda oskust
õpetada (mida, millisel päeval ja ajal) või annate müügiks valiku kaupadest.
Võrokõisi esindust oodatakse Seto Kuningriigi pääväle (1.08), palume ka ka sinna tuleku huvist juba nüüd
teada anda.
Aila Kikas kõneleb Näpustuudio pakutavast võimalusest asutada käsitüütarõ. Arutame, kuidas saavad
käsitöölised sellele hea sisu anda, kuidas, kellele ja millist õpet tahame/saame jagada.
Eelmisel korral vaatasime üheskoos teie kaasavõetud esemeid: milline on kauba juures võromaa eripära, kuidas
toimib pakend ja milline võiks olla nii kauba enda kui meistri lugu seal juures. Seekord võiks samamoodi teha,
kui tulijad oma esemeid kaasa võtavad. Asju saab nüüd anda meie kätte e-poe jaoks pildistamiseks, oleme
alustanud pildistamise korraldamist Toomas Kalve stuudios Hino talus.
Kokkusaamisel osalemisest palume teatada hiljemalt 11. maiks: Vilve Oja (Võro Instituut), tel 55 41 999,
vilve.oja@gmail.com
Info käsitöötsõõri kohta, sh eelmise korra kokkuvõte ja esitlus on: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaaaronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaud

