Vana-Võromaa käsitüütsõõri tõne kokkosaamine
Vana-Võromaa käsitüürahva tõne kokkosaamine om
13. märdikuul 2014 Võro Instituudin (Tartu tn 48 Võrus) kell 14-17
Vana-Võromaa käsitüülisi edimesel kokkosaamisel kõneldi käsitüü prõllatsest olukõrrast, võro värgi
e-poodi plaanist, võro kultuuriperändüse tundmisest ja viil mitmast asjast, midä olõsi ütenkuun vajja
tetä, et võro käsitüü parembahe vällä paistnu ja kaubas lännü. Käsitüülisil olõs vajja tiidmisi võro
kultuuriperändüsest ja kõneldi ka võro käsitüü kaubamärgist. Manu tulnu uuri käsitüü ostmisepuult ja
nuurilõ pakku vällä uurmisteemasid. Otsustedi, et kuunkäümä naatas egä kuu tõsõl nelläpääväl.
Seokõrd kõnelemi:
• Edimese kokkosaamise juttõ lühkü miildetulõtus: midä olõs vajja kõgepäält üten är tetä.
Külli Eichenbaum ja Vilve Oja.
• Alostiidmisi võro kultuuriperändüsest: Miä om Vana-Võromaa ja miä omma kihlkunna.
Kõneles Võro Instituudi tiidrü Evar Saar.
• Määnest meelüst vai käsitüükaupa ostva turisti. Kokkovõtõ Võromaa müügikotusside
uurmisest. Kõneles Vilve Oja
• Arotus, juuskva info edesiandmine ja järgmäse kokkosaamise jututeemade kokkolepmine.
Kokkosaamisele tulõkist pallõmi teedä anda ildampa märdikuu 11. 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 teine kokkusaamine
Vana-Võromaa käsitööliste teine kokkusaamine on
13. novembril 2014 Võro Instituudis (Tartu tn 48 Võrus) kell 14-17
Vana-Võromaa käsitööliste esimesel nõupidamisel kõneldi käsitöö praegusest olukorrast, võro värgi
e-poodi plaanist, võro kultuuripärandi tundmisest ja veel mitmest vajalikust ühisettevõtmisest, mis
aitaksid paremini võro käsitööl välja paista ja müüa. Vajati alusteadmisi võro kultuuripärandist ja
arutleti võro käsitöö kaubamärgi teemal. Juurde tuleks uurida käsitöö turunõudlust ja noortele välja
pakkuda uurimisteemasid. Otsustati, et koos käima hakatakse regulaarselt, iga kuu teisel neljapäeval.
Sel korral kõneleme:
• Esimese kokkusaamise lühikokkuvõte: ootused koostööle ja mida oleks tarvis esmalt
koostööna teha? Külli Eichenbaum ja Vilve Oja.
• Alusteadmisi võro kultuuripärandist: Mis on Vana-Võromaa ja mis on kihelkonnad. Kõneleb
Võro Instituudi teadur Evar Saar.
• Milliseid meeneid ja käsitöökaupa ostavad turistid. Kokkuvõte Võromaa müügikohtade
uurimisest. Kõneleb Vilve Oja.
• Arutelu, jooksva info vahetamine ja järgmise kokkusaamise teemade kokkuleppimine.
Nõupidamisel osalemisest palume teatada hiljemalt 11. novembriks: Vilve Oja (Võro Instituut),
tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com
Info
käsitöötsõõri
tsooriklaud

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.

