Stará řemesla ve Štramberku
Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Projekt „Stará řemesla ve Štramberku“ je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji
na rok 2021 finanční částkou 33.000 Kč.
Cílem projektu je představit stará tradiční řemesla, z nichž některá mají svůj počátek už v pravěku a byla
dle dokladů ve Štramberku skutečně součástí každodenního života našich předků. V rámci projektu
připravujeme na turistickou sezónu 2021 představení jednotlivých řemesel v návaznosti na historii města.
Vycházíme z autentičnosti lokalit, podmínek řemeslné výroby a surovin, které byly kdysi k dostání.
Řemeslné aktivity doplní v průběhu turistické sezóny jednotlivá významná místa a památky Štramberka,
čímž přispějí k doplnění kulturního života našeho města, zvýšení povědomí o kultuře a historii našeho
kraje a také k oživení cestovního ruchu.
Konkrétní aktivity:
• Pravěká dílna (termín konání: červenec 2021)
Prezentace paleolitických technik výroby kamenných nástrojů a primitivních textilních technik.
Optimálně v prostoru jeskyně Šipka (za příznivých podmínek). Akce proběhne ve spolupráci
Město Štramberk – Geopark Podbeskydí – Muzeum Novojičínska. Bude se tematicky odkazovat
na paleolitické osídlení jeskyně Šipka
• Textilní workshop (termín konání: srpen 2021)
Praktická ukázka textilních technik zpracování vlny, suchého plstění, mokrého plstění, práce na
kolovratu, tkaní na stavu a dalších. Soukenictví a tkalcovství bylo hlavním řemeslem města do
pol. 19. století. Využití lokálních surovin a propojení na lokalitu předvede Dílna u Slunce na
náměstí ve Štramberku.
• Černá řemesla (proběhne v rámci Dnů evropského dědictví 11. 9. 2021 na hradě Štramberku)
Experimentální tavba bronzu a jeho následného zpracování pravěkými technikami. Kovolijecká
dílna naváže na fenomén pravěkých bronzových pokladů nalezených na území Štramberka.
Rekonstrukce výrobního postupu penězokazecké dílny nalezené v jeskyni Čertova díra.
Interaktivní dílna. Kovářské sympózium: tři dvojice uměleckých kovářů předvedou kovářské
řemeslo a vyrobí trvalý prvek, který bude umístěn v prostoru hradu nebo města. Součástí
programu Černá řemesla bude Středověká kuchyně – výstavba hliněné pece, ukázky a ochutnávka
středověké stravy.
Datum podání žádosti:
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