
 
Newsletter přeshraničního managementu

Grüß Gott a dobrý den z ARBERLANDu,
 
s naším prozatím posledním newsletterem v rámci tohoto projektu bychom se s vámi rádi
rozloučili a PODĚKOVALI vám!
 
Když se ohlédneme zpět, vzpomeneme si na všechny přeshraniční slavnosti v přátelském
duchu, kulinářské festivaly, zajímavé online události, na medializaci prostřednictvím webu a
sociálních sítí a také na společně vytvořené tiskové materiály, spoustu osobních setkání a
nových kontaktů.Ještě jedno ohlédnutí, a to ve filmové podobě, si dovolíme v našem
posledním vysílání z ARBERLAND studia Regen.
 
Rádi bychom vás upozornili na aktuální výstavu ve Skanzenu Finsterau pod názvem
"Modrý zázrak", neboť tématem Modrotisku jako kulturního dědictví Česka a Německa
jsme se v uplynulých měsících hodně zabývali.
Navíc si vám dovolujeme na závěr doporučit ještě našeho Volnočasového průvodce
Bavorskem a Čechami, který je právě v tisku.
 
Přejeme vám pevné zdraví a nashledanou v nějakém z dalších projektů!
 
 
Váš tým Sekretariátu pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního
ruchu

„Modrý zázrak“ Muzeum v přírodě Finsterau

Od 17.století charakterizuje
dolnobavorskou oblast ruční výroba rodiny
Fromholzer, specializující se na barvení a
modrotisk, které se v průběhu let staly
vzácností v tomto oboru.
 
Aktuálně probíhající výstava Muzea v
přírodě Finsterau nechává návštěvníky
nahlédnout do 375-let staré historie rodiny
Fromholzerů.

Je to všechno o hledání nových vzorů a receptur na barvení, o cestě, která zavedla mnoho
členů rodiny až po Koenigsberg nebo Lugano, aby se tradiční ruční dílo mohlo v
Ruhmannsfelden-u udržet do dnešní doby.Josef Fromholzer,nar.1926, je jedním z
posledních mistrů v zušlechťování látek modrotiskem, které bylo v roce 2018 prohlášeno
organizací UNESCO za nehmotné kulturní dědictví lidstva.
 
Výstavu je možné navštívit denně od 11-16 hodin v rámci otevírací doby Muzea.
Pro návštěvníky platí aktuální pravidla 3G.

Brzy výjde: Náš volnočasový průvodce Bavorsko-Čechy

Zveme Vás spolu s naším dvojjazyčným
Volnočasovým průvodcem na cesty – z
Oberfranken přes Oberpfalz do
Niederbayern a z Karlových Varů krajem
Plzeňska do Jižních Čech.
 
Na jedné mapě se tak můžete seznámit se
skoro 70-ti turistickými Highlights a tajnými
tipy v místních podmínkách těchto zemí.
 
 
K dostání již brzy v ARBERLAND-shopu.

Závěrečné vysílání našeho Sekretariátu

„Grüß Gott“ a „dobrý den“ z ARBERLAND
studia v Regenu!
 
Po třech letech, v nichž Simona Fink,
Elisabeth Unnasch a Miriam Lange
vyrazily s posláním dále rozvíjet bavorsko-
české pohraničí jako společný volnočasový
a rekreační region, se tento projekt v
příštích dnech blíží ke konci. Chceme toho
využít a společně s Vámi se potkat v
Závěrečném vysílání revue.

Na závěr

I přesto, že projekt oficiálně končí 28.února 2022, můžete dále informovat jak naši
Homepage tak Facebookovou stránku o turisticky a kulturně zajímavých aktivitách na
obou stranách hranice.
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