
Natečaj za sodelovanje na Mednarodni ljubiteljski razstavi
klekljaric in klekljarjev.
Veliko skupinsko ljubiteljsko klekljanje #pridiklekljaj.
Vodene oglede festivalskih razstav s turističnim ogledom Idrije.

Letošnji 41. festival idrijske čipke bo potekal pod sloganom ®EVOLucija,
saj smo v ospredje postavili (r)evolucijo idrijske čipke oziroma njen
razvoj s poudarkom na ženskah, ki so idrijsko čipko ponesle v svet in
skrbijo za to, da je še vedno pomemben del identitete Idrije, bisera
UNESCO dediščine.

Bodite skupaj z nami del evolucije in festivala tudi vi. Vljudno vas
vabimo, ne samo na obisk festivala, temveč tudi k sodelovanju. V
letošnjem letu namreč organiziramo, poleg Državnega tekmovanja iz
znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič številne spremljevalne
aktivnosti za klekljarice in klekljarje, in sicer:

Vabilo v Idrijo na 41. festival idrijske čipke
od 16. do 18. junija 2023 



www.festivalidrijskecipke.si

https://www.facebook.com/festivalidrijskecipke

https://www.instagram.com/idrijalace

vpisane v evidenco soavtorjev akcije #pridiklekljaj in v vpisno
knjigo Čipkarske šole Idrija,
lahko vaše čipke ali razstavile pred Čipkarsko šolo v Idriji, jih
obdržale ali na prav za to priložnost oblikovani razglednici
poslale komu od svojih najdražjih in
prejele zahvalno vizitko za vaš prispevek pri ohranjanju
nesnovne dediščine.

MEDNARODNA LJUBITELJSKA RAZSTAVA
Natečaj bo objavljen v sredini aprila v okviru akcije Društva
klekljaric idrijske čipke #čipkastikolaž. Na razstavi bo lahko
sodeloval vsak, ki bo do 1. junija poslal v Idrijo klekljano čipko po
vzorcih, ki bodo v okviru natečaja objavljeni. Razstava bo odprta v
času festivala in bo na ogled vsem obiskovalcem. Izdelke bomo
objavili tudi na spletni strani festivala in na FB strani festivala.

VELIKO SKUPINSKO KLEKLJANJE IN DRUŽENJE
Sodelujte na velikem skupinskem klekljanju #pridiklekljaj, ki ga
bomo izvedli v soboto, 17. junija, ob 11.00 uri pod prireditvenim
šotorom na Ahacijevem trgu. Z udeležbo na skupinskem klekljanju
in druženju boste:

VODENI OGLEDI FESTIVALSKIH RAZSTAV S TURISTIČNIM
OGLEDOM IDRIJE
Za vse ljubitelje klekljanja bomo pripravili vodene oglede
festivalskih razstav po vnaprej dogovorjenem urniku z vključenim
brezplačnim turističnim ogledom starega mestnega jedra. 

V naslednjih dneh vas bomo kontaktirali, da se skupaj pogovorimo o vašem
sodelovanju na festivalu. Za vse morebitne dodatne informacije smo vam na
voljo na:

E: branka.m-peternel@visit-idrija.si
T: 05 93 44 078

S prijaznimi pozdravi,

Branka M. Peternel, koordinatorka


