Choroszcz zaprasza na XXX Jarmark Dominikański
W niedzielę 4 sierpnia w Parku Pałacowym Letniej Rezydencji
Branickich w Choroszczy już od 10.00 na uczestników XXX
Jarmarku Dominikańskiego będą czekać warsztaty i pokazy,
kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, wystawa plenerowa „30.
lat Jarmarku”, ciekawe, kolorowe i mądre zabawy w Strefie
Dziecka, a także oferta ponad 100 wystawców zgromadzonych
na blisko 15 hektarach przestrzeni.
Blisko 15 hektarów przestrzeni, 130 stoisk do dyspozycji, już od
10.00 nieprzerwane atrakcje w Parku Pałacowym Letniej Rezydencji
Branickich: dla dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin i grup
przyjaciół, strefa dziecka, pokaz garncarstwa i tkactwa najwyższej
próby, aktywna scena muzyczna folkowo-rockowa z królową folku –
„Czeremszyną” oraz gwiazdą rocka – zespołem „Chłopcy z Placu
Broni”. Będą też goście z Jagiellonii i karatecy z Karate Kyokushin
Białystok. Oprócz tego: szlachetne wozy retro i jeszcze: lody,
napoje, ciepłe przekąski, sztuka ludowa i rękodzieło… O ludzie! Jak
to unieść? Nie martw się, po prostu bądź w Choroszczy 4 sierpnia!
Te atrakcje – jak najpiękniejsze kwiaty w dorodnym wianku –
przygotowała specjalnie dla Ciebie Gmina Choroszcz z okazji
jubileuszowego XXX Jarmarku Dominikańskiego! Zawitaj w
Choroszczy 4 sierpnia i poznaj wianek przebogatych atrakcji!
Scena XXX Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy oferuje:
13.00 Otwarcie 30. Jarmarku Dominikańskiego
13.15 MOTO RETRO – przyjazd kolumny)
13.45 Klepaczanki /folk/
14.00 Kalinka /folk/
15.00 Hetmanki /folk/
15.30 Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki

15.30 Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki
16.15 Pokaz Karate Kyokushin Białystok
16.30 Jagiellonia! /spotkanie z piłkarzami/
17.15 Wielki Konkurs z Radiem ESKA
17.45 SamoHa /rock/
19.00 Czeremszyna /folk/
20.30 Chłopcy z Placu Broni /rock/
Tegoroczną edycję Jarmarku Dominikańskiego promuje piękna
kobieta o hipnotycznym wprost spojrzeniu, w kolorowym, dorodnym i
pełnym przepychu wianku na głowie. Poznajmy ideę grafiki XXX
Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy:
Promocja wizualna tegorocznego XXX Jarmarku Dominikańskiego
przedstawia ok. 30-letnią kobietę o odważnym i przenikliwym
spojrzeniu, mocnym współczesnym makijażu, w kwiecistym
ludowym wianku. Malowidło jest intensywnie kolorowe, spojrzenie
bohaterki odważne i przenikliwe, twarz skupiona, pewna siebie,
nieco dzika. Kobieta zna swoją wartość i zna swoje korzenie, jest
mocno osadzona we współczesności i pamięta o tradycji,
szacunkiem i atencją darzy dziedzictwo kulturowe. Wianek na
głowie trzyma się mocno, jest bardzo różnorodny w formie i kolorze,
pełen przepychu.
Idea takiego przedstawienia nawiązuje do bardziej zdecydowanego
zwrotu imprezy w stronę folku i tradycyjnych zwyczajów
jarmarcznych, oczyszczenia przestrzeni z wytworów masowej
produkcji. Ponadto Jarmark Dominikański, jako że 30., jest już
dojrzały, rozpoznawalny w regionie, silnie wpisany w świadomość
lokalną, dlatego może śmiało przyjąć twarz kobiety z malowidła.
Autorką grafiki jest Monika Tekielska-Chmielewska.
Pliki do pobrania
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