Vana-Võromaa käsitüütsõõri kokkosaamine vahtsõaasta 2016
om kolmapäävä, 13. vahtsõaastakuu pääväl 2016
Võrol Kreutzwaldi muuseumi tsäimajan, Võro Kreutzwaldi tn 31 kell 14-17.00
Vahtsõ aastaga edimeses kokkosaamises kutse Sepa Marika meid hindä ja muuseumi tegemisi kaema.
Plaanin om:
•
Jagami ütstõsega juuskvat teedüst ja uudissi, kaemi ütenkuun üle e-poodi prõllatse saisu (Vilve ja
Külli)
•
Marika kõneles tootearendusõst Kreutzwaldi muuseumin
•
Marika näütäs meile muuseumi välläpanõkit ja ütte käsitüüga köüdet näütüst
• Teemi Marika juhatamisel väiku näputüü (materjali omma Marikal olõman). Tüü tegemise jaos tulõsi
koton läbi lukõ Kreutzwaldi muinasjutt "Tark mees taskus", midä saa kõge lihtsambalt tetä tast:
https://et.wikisource.org/wiki/Eesti_rahva_ennemuistsed_jutud/Tark_mees_taskus
Vilve ja Külli uutva kõikaig (ka telefonitsi ja e-postiga) mõttit ja ettepanõkit, et mändseid oppusi vai tarkuisi
mi võinu tsõõriklaudul kõnelda-arota-oppi, kuis viil saasi mi käsitüü-teedüst õigide inemisteni viiä ja kuimuudu
mi saanu turismirahvaga asjaligu kuuntüü luvva.

Tulõkist pallõmi ette teedä anda ildamba 11. jaanuari õdagus: Vilve Oja (Võro Instituut, käsitüü
asjatundja), tel 55 41 999, vilve.oja@gmail.com
Pallõmi seo kõrd üten võtta 3 eurot opitare kulude kattes.
Käsitüütsõõri info, sh eelmise kõrra kokkovõtõ ja esitlus om üllen Võro Instituudi kodolehe pääl:
http://wi.ee/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/

Vana-Võromaa käsitöötsõõri kokkusaamine jaanuaris 2016
on kolmapäeval, 13. jaanuaril 2016

Võrus Kreutzwaldi muuseumi teemajas, (Kreutzwaldi tn 31) kell 14-17.00
Uue aasta esimeseks kokkusaamiseks kutsus Marika Sepp meid vaatama muuseumi ja enda tegemisi.
Kokkusaamisel on plaanis:
• Jagada omavahel infot ja uudiseid. Vaatame üheskoos üle e-poe praeguse seisu. (Vilve ja Külli)
• Marika Sepp kõneleb tootearendusest Kreutzwaldi muuseumis
• Vaatame muuseumi väljapanekut ja üht käsitööga seotud näitust
• Teeme Marika juhatamisel väikese praktilise näputöö (materjalid on Marika poolt). Koduseks
ülesandeks on lugeda läbi Kreutzwaldi muinasjutt "Tark mees taskus", mida saab teha lingilt:
https://et.wikisource.org/wiki/Eesti_rahva_ennemuistsed_jutud/Tark_mees_taskus
Vilve ja Külli ootavad kogu aeg (ka telefonitsi ja e-postiga) mõtteid ja ettepanekuid tsõõriklaua kokkusaamistel
kõneldavate-õpitavate-arutatavate teemade kohta. Oodatud on ka teie mõtted, et kuidas saaksime veel viia
käsitöö-infot õigete inimesteni ja kuidas luua asjalik koostöö turismirahvaga.

Osalemisest palume teatada hiljemalt 11. jaanuari õhtuks: Vilve Oja (Võro Instituut), tel 55 41
999, vilve.oja@gmail.com
Osavõtutasuks on sel korral 3.- eurot, mille palume kaasa võtta.
Info käsitöötsõõri kohta, sh eelmise korra kokkuvõte ja esitlused on väljas Võru Instituudi kodulehel:
http://wi.ee/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/

