Termin i miejsce
Termin:
czwartek, Czerwiec 27, 2019 - 10:00 do niedziela, Czerwiec 30, 2019 - 16:00
Miejscowość:
Łojewo
Numer budynku:
21
Kod pocztowy:
88-100
Nazwa ulicy/alei/placu:
Łojewo
Powiat i gmina:
Inowrocław
Kategoria wydarzenia:
Widowiska w plenerze
Opis wydarzenia:
Od 2015 roku, w malowniczo położonym Łojewie nad Jeziorem Szarlej - odnogą Gopła,
zwanego „historyczną wodą pamięci” odbywają się prestiżowe zawody pn. „Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie”, za sprawą których miejscowość okrzyknięta
została przez media „rzeźbiarską stolicą Polski”. Na przestrzeni czterech edycji gościliśmy 69
artystów-rzeźbiarzy z Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski i Ukrainy. Powstało ponad 130 rzeźb:
plenerowych oraz wykonanych podczas niezwykle widowiskowej konkurencji speedcarving, z których
powstała osobliwa Galeria Rzeźb przy łojewskim Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich. Tematyka
poszczególnych edycji to: „Wieś Kujawska”, „Ginące zawody”, „Muzyka kujawska zaklęta w drewnie”,
„Kujawskie kapliczki przydrożne”. W roku bieżącym 22 artystów z Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec,
Polski i Ukrainy będzie konkurować o zaszczytny tytuł Międzynarodowego Mistrza rzeźbiąc „trony
godne kujawskiego księcia”. Podczas dnia ﬁnałowego, tj. 30.06.2019 r. (niedziela) odbędzie się
ceremonia wręczania tytułu „Mistrza”, nagród, wyróżnień, poprzedzona rozstrzygnięciem konkurencji
speedcarving, czyli rzeźbienia na czas. Tradycyjnie dąb posadzi zwycięzca ubiegłorocznej edycji.
Odbędą się koncerty gminnych zespołów ludowych „Kłopocian” i "Kruszowianek" oraz kapeli
kaszubskiej z partnerskiej Gminy Wejherowo. Skosztować będzie można przysmaków tradycyjnej
kuchni kujawskiej. Rozstrzygnięty zostanie konkurs na „Mistrzowski żurek” adresowany do gospodyń z
gminy Inowrocław. Odbędą się warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży poprowadzone przez
mistrza-pedagoga Włodzimierza Czykwina. Dla najmłodszych dostępny będzie plac zabaw – kolorowe
dmuchańce. Organizatorzy przygotowali także szereg niespodzianek dla gości: młodszych i starszych
- rozmaite konkursy i zabawy m. in. dzieciaki powalczyć będą mogły o zaszczytny tytuł „Mistrza
Speedcarvingu w rzeźbieniu w plastelinie”. Chcesz zobaczyć jak powstają rzeźby plenerowe?
Zapraszamy wdniach 27-29 czerwca 2019 roku do Łojewa nad Jezioro Szarlej. Zapraszamy do
Łojewa - „Rzeźbiarskiej Stolicy Polski” na jedyną taką imprezę w Polsce!
Bilety:
Impreza bezpłatna

Organizator wydarzenia:
Gmina Inowrocław - Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Strona internetowa wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/484304969061232/?active_tab=discussion [1]
adres strony:
https://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/v-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-w-rzezbieniu-w-drewn
ie
Odnośniki
[1] https://www.facebook.com/events/484304969061232/?active_tab=discussion

