Program Dnů LA – MLS Kouřim 18. 7. 2020
10.45 - 11.00 – před stodolou z Durdic, hraje soubor Horačky jako upoutávku k
shromáždění návštěvníků
11.00 slavnostní zahájení – před stodolou z Durdic, moderátor Václav Žmolík
1. zahájení celostátních Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska
2. prezentace knihy „Lidové stavby Středočeského kraje" a mapy „Putování za
stavbami lidové architektury ve Středočeském kraji"
3. zahájení výstavy „Lidová architektura Středočeského kraje“ FOIBOS
4. předání ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje za rok
2019 - Petr Oláh, košíkářství a pletení z proutí
5. prezentace sborníku z konference o dostavbě MLS Kouřim
Hosté: zve Středočeský kraj a FOIBOS (hejtmanka Střč. kraje, radní pro kulturu,
vedoucí odboru kultury, vedoucí oddělení památkové péče, autoři publikace a další)
11.30 a 14.00 – Lidové tance a písně z Čech, Folklorní soubor Horačky
12.30, 15.00, 16.30 – Venkovská škola za časů císaře Josefa, Folklorní soubor
BARUNKA a Michael Pospíšil, pořad asi 45 min vždy pro cca 10 osob (7-8 dětí jako
žáci, 2 dospělí jako učitel a učitelová) - výuka ve třídě, venku dětské hry a říkadla
Celodenně 10.00 – 18.00
Durdice stodola
- výstava „Lidová architektura Středočeského kraje“
- výstava prací košíkáře Petra Oláha
Budeč dvůr u studny – šindelář Jindřich Holub
Budeč dvůr a zeď špýcharu – hliněné stavitelství Vojtěch Toman
Masojedy dvůr – tesař Tomáš Zika
Starý Bydžov kovárna – kovář Zdeněk Grausam
Týřovice lektorská komora – kamnář Pavel Mlázovský z Malešova
Jílové zápraží – krytina z přírodní břidlice Lukáš Žáčik
Týřovice komora – expozice lidového nábytku ze sbírek Regionálního muzea
v Kolíně
Bradlecká Lhota komora – promítání filmů o práci stavebních řemeslníků a
vesnickém stavitelství, dokumenty Národního ústavu lidové kultury Strážnice a
další
Masojedy světnice – výstava prací žáků Základní umělecké školy Kouřim na
téma lidová architektura
Masojedy – výtvarná dílna vystřihovánky, papírový model lidového stavení
Rychta Bradlecká Lhota a krojové panenky
Malujeme a kreslíme celý den v areálu muzea – výtvarná dílna „Malujeme
skanzen“, venkovní stanoviště se zapůjčením výtvarných pomůcek pod
vedením výtvarného pedagoga Mgr. Kataríny Uhlířové a muzejní lektorky K.
Svobodové, obrázky vytvořené návštěvníky fotíme do virtuální galerie na FB
Hospoda Strašice – občerstvení Buschovi
- občerstvení pro oficiální hosty (pravý lokál a komora)
- občerstvení pro veřejnost (levý lokál a na dvoře),

