VELIKONOCE VA SKANZENU 4. - 6. 4. 2015 - Přijďte se podívat na velikonočně vyzdobený
skanzen.
DEN ZEMĚ - 18. 4. 2015 - Již tradiční svátek k oslavám Dne Země. Čeká vás prezentace
Ekocentra Orlice a další program pro dospělé a rodiny s dětmi...
JARMARK - 1. 5. 2015 - Jako každoročně jarmark zahajuje novou sezonu v Podorlickém
skanzenu v Krňovicích. Ke shlédnutí i zakoupení budou výrobky šikovných českých
řemeslníků a výrobců… Doprovodný program zajištěn - hudba, taneční vystoupení, pečení
chleba v historické peci, jízda na voze apod.
SETKÁNÍ S VETERÁNY - 4. 7. 2015 - Tradiční a oblíbené setkání majitelů veteránů
v Podorlickému skanzenu – akce je veřejnosti přístupná. Přijďte na výstavu historických
motocyklů, automobilů a dalších strojů… A máte-li sami auto-moto veterána, neváhejte jej vzít
s sebou ...
HOSPODAŘENÍ NA VSI - 8. - 9. 8. 2015 - Srpen je období žní, přijďte si proto mimo jiné
připomenout již zapomenutý způsob hospodaření na vsi. Uvidíte historické stroje a nářadí při
práci ( žentour, mlátičky…).
STARÁ ŘEMESLA - 19. - 20. 9. 2015 - Den zaměřený na ukázku starých řemesel dříve
běžných na venkově s možností si některé práce vyzkoušet...
VÁNOCE VE SKANZENU - 12. - 13. 12. 2015 - Akce uzavírá sezónu ve skanzenu. Přijďte
nasát atmosféru vánočních interiérů. Součástí programu budou drobné dílny a ochutnávka
tradičních vánočních pokrmů…
Změna programu vyhrazena - viz www stránky
Začátek programů od 10.00 hod., během konání akcí jsou prohlídky bez výkladu
V areálu je k dispozici občerstvení, parkování pro osobní vozy je zdarma přímo u skanzenu, parkování
pro autobusy je výhradně v obci u restaurace (zdarma). Cesta od vlaku či busu - viz www stránky.
Zaregistrujte si svou e-mailovou adresu na www stránkách a budete dostávat pozvánku vždy několik
dní před každou akcí ...
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