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Sedmi klanječki susreti
Hrvatskozagorskog

književnog društva

Poeti i prozaisti predstavili svoj 4. Književni zbornik
te obilježili 100. godišnjicu rođenja A. G. Matoša i 90.
godišnjicu rođenja Viktora Kovačića
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središnja

KLANJECHrvatskozagorsko

s Kulturnim

centrom Klanjec, uz
pomoć pokrovitelja

Krapinskozagorske

županije, grada
Klanjca i općine Hum na
Sutli organiziralo je 7. Klanječke
književne susrete,
na kojima je predstavljen
4Hrvatskozagorski

književni
zbornik 2014. te uz okrugli
stol obilježena 100. obljetnica
smrti Antuna Gustava
Matoša, pjesnika, novelista,

feljtonista, esejista i putopisca
i 90. obljetnica smrti
Vktora Kovačića, oca moderne
hrvatrske arhitekture.
Susreti su počeli s kavicom
kod Venteka u restoranu
Zelenjak i Recitalom domoljubne
lirike kod spomenika
Lijepoj našoj, a nastavljeni
u dvorani Gradske knjižnice
"Antun Mihanović" gdje
je pred skupom književnika
i gostiju, 0 liku i djelu Matoša
u svom podužem eseju
govorio mr. sc. Božidar
Petrač, predsjednik Društva
hrvatskih književnika,

moderne.

je vijenac na grobove Antuna
Mihanovića, pjesnika
moderne, te Otona
Ivekovića, slikara hrvatske
povijesti, a u Galeriji Antuna
Augustinčića, na dan obilježavanja
hrvatske

Međunarodnog dana
muzeja i Europske Noći
muzeja, 17. svibnja 2014.
su predavanju i
filmskoj projekciji Likovne
interpretacije Krležinih
Balada Petrice Kerempuha.
Središnji dio susreta bila je
promocija četvrtog Zbornika
Hrvatskozagorskog književnog
prisustvovali

društva. Ovogodišnji

Zbornik uredio je Božidar
Brezinščak Bagola, lektorirao
Ivan Cesarec, a ilustrirao
Darko Bubanko. Predgovor
je napisao književnik
Hrvoje Kovačević, zamjenik
predsjednika HZKDa. (Ivo
Sućur)

2

Hrvatska

Stranica/Termi

27.5.2014 Zagorski list

26

Naslov: Viteški turnir u Gornjoj Stubici- jednodnevno putovanje vremeplovom
Autor:
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

61,74

Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: VITEŠKI TURNIR U STUBICI, MUZEJ SELJAČKIH BUNA

Viteški turnir u Gornjoj Stubici - jednodnevno putovanje vremeplovom
GORNJA STUBICA U

lipnja u Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici možete provesti jedan dan u prošlosti. Što vas čeka na jednodnevnom
putovanje vremeplovom, ako navratite u bajkovito Hrvatsko zagorje? Kao i u stara, ako već ne i tako dobra vremena, vitezovi na konjima
pokazat će koliko su spretni, a uživat ćemo i u njihovim dvobojima, kojima će se pokušati dokazati pred izabranim djevama. Posjetitelji će biti u
prilici posjetiti srednjovjekovni sajam i opskrbiti se različitim proizvodima. Cijeli dan se mogu razgledati vojni logori različitih viteških udruga.
Osim što ćete moći uživati u njihovim živopisinim odorama, pokazat će vam svoje umijeće u baratanju srednjovjekovnim oružjem, a i sami ćete
se moći okušati u gađanju lukom i strijelom, baratanju mačevima, možete pokušati izraditi vlastitu pancirnu košulji ili grb. Naravno, nije se zaboravilo
da svi ne vole oružje. Čitavo popodne moći ćete uživati u srednjovjekovnoj glazbi naravno, plesu, kojem se, naravno, i sami možete
Najmlađi mogu uživati u dječjem viteškom turniru, srednjovjekovnim igrama i predstavama. Svake godine posebnu pozornost privlače
različiti programi s vatrom. Dobru prihvaćenost Turnir duguje raznovrsnom programu namijenjenom svim kategorijama posjetitelja. Ovdje će na
svoje doći kako mladi, tako i obitelji s djecom, oni malo stariji koji bi se rado prisjetili nekih prošlih vremena. Iskoristite priliku: iskoračite na jedan
dan iz užurbanosti 21. stoljeća u tajanstveni svijet srednjega vijeka. Provedite dan daleko od svakodnevice, napunite baterije i ponesite lijepe
uspomene iz stubičkog kraja. Ulaznice po cijeni od 20 kn za djecu, 40 kn za odrasle i 80 kn za obitelj mogu se kupiti po dolasku na lokalitet, (zl)
subotu

14.

i,

pridružiti.
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Djeca uživala u

interaktivnim radionicama
DESINIĆ - Vikend u muzeju

naziv je kulturne manifestacije koja se održala
tijekom vikenda 17. i 18. svibnja 2014. a kojom je osamdesetak muzeja
diljem Hrvatske obilježilo Europsku noć i Međunarodni dan muzeja.
Tim povodom u Dvoru Veliki Tabor pored kostimiranog stručnog vodstva
Legende i priče, održane su i interaktivne radionice za djecu. Veza materijalne
i
nematerijalne baštine. Djeca su sa svojim roditeljima šivala lutke
'14

Veronike Desinićke i Fridrika Celjskog, a sašivene lutke su ponijeli kao dragu
uspomenu na posjet Velikom Taboru.
Međunarodni dan muzeja obilježen
je besplatnim radionicama Gađanje
lukom

strijelom u metu te predstavljanjem
Ivice Špoljara, skupljača starina
koji je rođen pod Velikim Taborom prije
više od 65 godina, a cijeli svoj život
i

sakuplja stare predmete iz okolice. Tako
je nastala vrijedna zbirka predmeta
koji svjedoče 0 životu u prošlosti ali i 0
Špoljarevom interesu za očuvanje

narodne

baštine kraja u kojem živi
(Ivo

i stvara.

Šućur)
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