Newsletter pro přeshraniční management

Dobrý den a Grüß Gott z ARBERLANDu,
doufáme, že Vás dnešní newsletter zastihl v plném zdraví, pohodě – a při letní aktivitě
podle Vašeho gusta!
Pokud stále ještě nejste rozhodnuti a hledáte zajímavé tipy, jak strávit volný čas, chtěli
bychom Vám nabídnout dvě výstavy – "Modrý zázrak" na téma zušlechťování látek
technikou modrotisku jako Kulturní dědictví Bavorska a Čech v Dolnobavorském
zemědělském muzeu Regen – a dále interaktivní uměleckou instalaci "BLIK BLIK
Tajuplný les" v prostorách Depo2015 Plzeň.
Příznivce kulinářského umění očekává v našem novém "Kulinářském průvodci po
Bavorsku a Čechách" nabídka produktů regionálních výrobců z Horní Falce, Dolního
Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.
Dobrou chuť! Těšíme se na brzké setkání,
Váš sekretariát pro
přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu

Tip na výstavu v Dolním Bavorsku: "Modrý zázrak"
V návaznosti na náš pořad o Cechu barvířů
modrotisku v Bavorksu a Čechách si
mohou návštěvníci Dolnobavorského
zemědělského muzea v Regenu až do
19. září 2021 udělat obrázek o 375-leté
tradici barvířské dílny Fromholzer a
zároveň prožít "Modrý zázrak" na základě
pozoruhodných dokumentů, objektů,
autentického řemeslného nářadí a
videopořadů!

Od 17. století žijí barvíři modrotisku rodiny Fromholzer prokazatelně v Dolním Bavorsku –
vždy pátrajíc po nových vzorech a recepturách pro přípravu barev. Známí byli dokonce až v
Königsbergu nebo Luganu. Navzdory vystěhovalecké vlně do Ameriky kolem roku 1870
vedou svůj rodinný podnik dál se všemi výrobními tajemstvími, která předávají dalším
generacím. Josef Fromholzer, ročník 1926, je dnes jedním z posledních mistrů tohoto
řemesla.

Tip na výstavu v Plzni: Zázračná magie lesa
Výstava "BLIK BLIK Tajuplný les" v
kreativní zóně plzeňského Depa2015
určitě probudí zájem o lesní flóru a faunu
nejen u dětí, ale i u všech dospělých s
hravou duší.
Nejen realisticky, ale také podle vzoru
"Alenky v říši divů" a "Avatara" les ožívá a
stává se dobrodružným prostorem, do
kterého můžeme vstoupit a pomocí
interaktivity do něj vložit duši.

Audiovizuální technika nám věrně zprostředkuje zvuky zvířat, světla a stíny, ale také rušivé
elementy. Objekty probouzejí především u dětí fantazii a senzibilitu. Tady se můžeme cítit
dobře, takové je poselství – když se v tomto prostoru budme pohybovat ohleduplně a s
respektem.

Nový Kulinářský průvodce po Bavorsku a Čechách – objednávejte
teď!
Nadšení pro přírodní regionální pochoutky
a pro lidi, kteří je připravují, tvoří základ
našeho nového kulinářského průvodce po
Bavorsku a Čechách.
Rádi bychom Vás – od příštího týdne –
pozvali na cestu z Horních Franků, přes
Horní Falc do Dolního Bavorska a z
Karlových Varů přes Plzeňský kraj do
Jižních Čech. Poznáte zde celkem cca 90
bioprovozů, venkovských obchůdků,
malých pivovarů a navíc také vybrané
oceněné kavárny a restaurace, které
svoje menu připravují z rohu hojnosti
regionálních producentů.

Jako koordinační místo, jehož cílem je vytvořit z příhraniční oblasti společný volnočasový a
zážitkový prostor, nás velmi těší, že Vám tentokrát můžeme představit náš domov z
kulinářské perspektivy. Kulinářského průvodce obdržíte online na www.arberlandshop.de.
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