Technické muzeum v Brně vyhlašuje přehlídku výrobků mladých kovářů

Mladý těšanský kovář 2022

Místo: Kovárna v Těšanech (objekt ve správě Technického muzea v Brně)
Termín: 3. září 2022
Pořadatel: Technické muzeum v Brně, Obecní úřad Těšany a Kovářské společenstvo
Vyhlašujeme přehlídku mladých kovářů a zveme učně, studenty i absolventy k účasti. Přijďte
předvést své řemeslo a poměřit své dovednosti s dalšími… Zúčastníte se projektu, který má
tradici již od roku 1996 a cíleně podporuje mladé kováře. Na vaše klání budou dohlížet
zástupci odborného školství a profesního sdružení Kovářského společenstva pro Čechy,
Moravu a Slezsko.
Organizace přehlídky:
Do přehlídky se mohou přihlásit jedinci i dvojice z učilišť či středních škol, ideálně
z 2.–4. ročníku a samostatně pracující kováři do věku 25 let. Je vhodné, aby nezletilé učně
a studenty doprovodili zástupci školy.
Dvojice či jednotlivci budou během 2–3 hodinového limitu zhotovovat uměleckou plastiku,
která se následně stane součástí výstavy v Kovárně v Těšanech, kterou provozuje
Technické muzeum v Brně.
Odměna za účast na přehlídce: praktické hodnotné věcné ceny vhodné pro použití
v kovárně.
Ubytování: je možné využít ubytování zdarma (noc z pátku 2. 9. na sobotu 3. 9.)
v hostinském pokoji Technického muzea v Brně v hlavní budově muzea v Brně – Králově
Poli.

Doprava: účastníci se musí na akci dopravit sami (Těšany leží na silnici č. 380 ve směru
Brno-Hodonín). Pokud to není možné, pořadatel může s dopravou pomoci vlastními vozidly.
Stravování: po celou dobu akce zajišťuje pořadatel občerstvení zdarma (nápoje a oběd).
Přihlásit se k účasti můžete do 30. června 2022 na kontaktu: mertova@tmbrno.cz /
775 850 646 / Petra Mertová / Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno.
V době prázdnin přijímáme přihlášky samostatných kovářů. Na kontaktním mailu vám budou
předány další informace k přehlídce.
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