
Abia așteptăm să putem începe sesiunile intergeneraționale de transmitere
a  meșteșugurilor tradiționale pentru tinerii locali!

Au fost pregătite doisprezece cursuri de formare, axate pe transmiterea meșteșugurilor
tradiționale de către artizanii locali către o nouă generație. În cadrul acestui buletin
informativ, vom prezenta câteva informații cu privire la acestea.

Izbucnirea pandemiei de coronavirus a adus schimbări majore în ceea ce privește modul în
care interacționăm, fiind încurajată distanțarea socială pentru a preveni răspândirea virusului.
Comunicarea internă cuprinzătoare și de calitate reprezintă un factor esențial pentru echipa
noastră, astfel că, pentru a suplini lipsa celei de-a doua întâlniri a partenerilor în Serbia, am
organizat trei conferințe video. După câteva luni de muncă intensă, suntem încântați să vă
putem anunța că activitățile intergeneraționale de transmitere a meșteșugurilor tradiționale
sunt pregătite pentru tinerii din Lituania, Serbia, Slovenia, România și Țara Galilor.
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Dacă v-ar plăcea să vă implicați în acest proiect, vă rugăm să ne contactați la:
INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE

PENTRU MAI  MULTE INFORMAȚ I I :
INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

LLituanienii vor învăța tehnici tradiționale de împletit, utilizarea plantelor medicinale și
sculptură în lemn. Cursul de instruire cu durata de 20 de ore va avea loc pe parcursul a cinci
zile, incluzând activități atât în interior, cât și în aer liber. Cursul îi va ajuta pe tineri să deprindă
abilități meșteșugărești, incluzând atât noțiuni teoretice, cât mai ales activități practice, pentru
ca ei să-și dezvolte cunoștințele și aptitudinile artizanale, n vederea următoarelor etape ale
proiectului.

5 țări diferite, 12 meșteșuguri tradiționale, 
peste 50 de tineri implicați

Lithuania:

:: Romania:

Serbia:

United Kingdom:

Slovenia:

Cursurile de  gastronomie galeză și  arta povestirii  vor avea loc în Țara Galilor. În
urma acestora, participanții vor fi cufundați în istoria și deprinderea acestei tradiții
orale, despre care se consideră că ar fi precedat orice  alte forme de exprimare
artistică, definind culturi și popoare. Desigur, participanții vor fi implicați în ascultarea
și relatarea unor povestiri surprinzătoare, amuzante, șocante sau emoționante..

În România, în cadrul cursului de pictură pe sticlă, instructorul va explica modul de
schițare a liniilor de bază pe suportul din sticlă, utilizând creioane cerate sau
penițe cu tuș, apoi procesul de alegere a culorilor și de aplicare a vopselei,
precum și multe alte secrete ale acestui meșteșug. Mai departe, participanții
români vor crea mărțișoare – amuletele care aduc putere și sănătate oamenilor.

Tinerii sloveni vor învăța arta cusutului, precum și a olăritului și a ceramicii.
Fiecare participant va lucra pe propria sa mașină de cusut, pusă la dispoziție
de către instructor, care le va arăta cum să repare hainele vechi și cum să
creeze altele noi. Împreună cu meșteșugarul, ei vor învăța cum să folosească
roata olarului și vor încerca să realizeze produse din ceramică.

UÎn Serbia vor avea loc trei cursuri: împletit, fierărie și cultivarea varietăților
tradiționale de legume. Participanții vor învăța cum să creeze articole vestimentare
folosind războiul de țesut portabil; cum să aplice tehnici de forjare la rece și de finisare
a metalului, precum și cum să cultive legume folosind semințe moștenite din străbuni.
Tinerii vor avea oportunitatea de a prezenta în mod creativ abilitățile meșteșugărești
dobândite pe parcursul cursurilor din cadrul proiectului.


