Prázdninově pohodový festival, který svým
návštěvníkům nabízí přehlídku hraček, výrobců
či návrhářů hraček z přírodního materiálu,
určený nejen těm, kdo se hračkou profesionálně
zaobírají, ale hlavně těm, kterým se hračky
líbí a kteří si ještě nezapomněli hrát nebo chtějí
svým ratolestem udělat radost nákupem nové
hračky či získat inspiraci pro šikovné ruce.
PO CELOU LETNÍ SEZÓNU (červenec - září) se
můžete seznámit s pestrou prezentací vtipných,
nápaditých hraček z přírodních materiálů, které
jinde jen tak neuvidíte.
Mladé adepty hračkářské tvorby tradičně zastoupí práce studentů oboru design herních předmětů Vyšší a střední uměleckoprůmyslové školy
Praha-Žižkov. Jako každoročně uvidíte přehlídku
hraček, oceněných v uplynulém roce značkou
Správná hračka-vybráno odborníky. Představen
bude rovněž tématický výběr hraček z minulých
ročníků Správné hračky.
Poštovní muzeum Praha uvede výstavu Václav
Zapadlík / Známky s vůní benzínu.
Do stálé galerie Osobnosti české autorské hračky
přibude představení Víta Gruse.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze nabídne
ze svých sbírek stálé expozice pokojíčků pro panenky s názvem 1+kk pro panenky a populárních
autíček Angličáci.

Mgr. Daniel Herman - ministr kultury ČR
Jan Hamáček - předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Milan Štěch - předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina
Spolupráce:

Město Kamenice nad Lipou
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Městské muzeum v Kamenici nad Lipou
Asociace hračka - člen Unie výtvarných umělců ČR
Sdružení pro hračku a hru
Viktor Pirošuk - Téměř divadelní společnost České Budějovice
Terno Colour Třebíč
Poštovní muzeum Praha
Tomáš Josef - grafické práce
ioznameni.cz - svatební oznámení
Centropen a. s. Dačice
ICOM Transport a.s.
JHMD Jindřichův Hradec
V růžovém sadu - občanské sdružení Ořechov u Brna
Kavárna Ateliér Pelhřimov
a další…

Sponzoři festivalu:

Kraj Vysočina
Město Kamenice nad Lipou
Lesy České republiky, s.p.
Kokinetics s.r.o.
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Edscha Automotive Kamenice s.r.o.
Toptherm, s.r.o.
Dřevozpracující družstvo Lukavec, v.d.
SOME Jindřichův Hradec s.r.o.
NEZA Pelhřimov, spol. s r.o.
ELEKTRO HADRAVA s.r.o.
HRDLIČKA spol.s r.o.
Jednota s.d. Kamenice nad Lipou

Mediální partneři:

Hitrádio Faktor

www. hr ackobr ani.cz

Záštitu nad akcí převzali:

NA ZÁMKU V KAMENICI NAD LIPOU

Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou

13.-17.7. 2016

Pořadatel festivalu:

FESTIVAL HRAČKY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU
11. ROČNÍK

13. - 17. 7. 2016

