Program 44. Jarmarku Wielkanocnego
14 kwietnia 2019 roku 10:00-18:00
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

1. Przejażdżki tandemem,
godz. 10:00-18:00.

Fundacja

„Na

Kole”,

plac

przy

budynku

administracyjnym,

2. Nabożeństwo z poświęceniem palm wielkanocnych, kościół z Gręboszowa, godz. 15:30-16:15.
3. Wypiek i degustacja tradycyjnego chleba, zabytkowy piec z Rudziczki, godz. 11:00-17:00
(z przerwami).
4.

Polska smakuje, czyli śląskie przysmaki w skansenie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
zagroda nyska, godz. 10:00-18:00.

5. Pokaz obrzędu topienia marzanny, zespół „Szwarne Dziołchy”, zagroda młyńska, godz. 13:35.
6. Warsztaty plastyczne dla dzieci, 612. Gromada Zuchowa „Oswojeni” Hufiec ZHP Opole, zagroda
z Kup, godz. 11:00-15:00.
7. Przejażdżki konne dla najmłodszych, Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”, wybieg przy zagrodzie
„Budkowice”, godz. 12:00-14:00.
8. Prezentacja zwierząt gospodarskich – mini zoo, Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościnna
Zagroda” z Przysieczy, zagroda budkowicka, godz. 10:00-18:00.
9. Oferta gastronomiczna: Obsługa gastronomiczna realizowana przez Firmę „Gastromax”,
lokalizacja na łące „Wełna”, obsługa w godz. 10.00-18.00.
10. Plenerowe występy zespołów folklorystycznych, scena na łące „Wełna”:
10.25 -10.30
10.30 -11.15
11.15 -11.45
11.45 -12.15
12.15 -12.45
12.45 -13.15
13.15 -13.30
13.30 -13.50
13.50 -14.50
14.50 -15.00
15.00 -15.30
15.30 -16.00
16.00 -17.00
17.00 -17.30
17.30

Powitanie
Wręczenie nagród laureatom konkursu „Kroszonki Opolskie 2019”
Leśne Echo z Lubszy
Zespół folklorystyczny z Dobrodzienia
Leśne Echo z Lubszy
Zespół folklorystyczny z Dobrodzienia
Prezentacja topienia marzanny (Szwarne Dziołchy)
montaż Kapeli Dejcie Pozór
Na śląską nutę koncert Kapeli Dejcie Pozór
demontaż
Szwarne Dziolchy
montaż Zespołu NIVEL
Muzyka świata koncert Zespołu NIVEL
demontaż
Zakończenie programu

11. Otwarcie wystawy pokonkursowej „Kroszonki Opolskie 2019”, spichlerz z Grudyni Małej,
godz. 12:00-12:30.
Pokazy i warsztaty: zdobienia jaj techniką rytowniczą, zdobienia jaj sitowiem, zdobienia jaj
metodą batiku, tworzenia palm wielkanocnych.
Pokazy i warsztaty: wykonywania ozdób wielkanocnych techniką haftu krzyżykowego,
wędzenia wędlin w zabytkowym kominie, kowalstwa, garncarstwa, rzeźby w drewnie, zdobienia
pierników w motywy wielkanocne, malowania opolskiej porcelany, toczenia naczyń glinianych, haftu
klockowego, przędzenia na kołowrotku, wykonywania łyżek z drewna, koronki szydełkowej i wyrobów
patchworkowych, rękodzieła, tworzenia lasów w słoikach, malowania ceramiki.

