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Tisková zpráva – Kupecká osada KRUMBENOWE
Veletrh pravěké a středověké kultury
10. 9. – 11. 9. 2016
Český Krumlov 18. 8. 2016
Třetí ročník kupecké osady KRUMBENOWE proběhne letos v rámci Dnů evropského dědictví 2016 v Českém Krumlově, a to o víkendu 10. 11. 9. 2015 v Pivovarské zahradě Eggenberg. Již tradiční podoba pravěkého a středověkého tržiště umožní návštěvníkům nahlédnout do
tajů zapomenutých řemesel a technologií napříč tisíciletími od doby kamenné po středověk. Na programu nebudou chybět ani přednášky
a dílny či oblíbená pravěká módní přehlídka, ukázky pravěké hudby i tance, stezka pravěkého kupce pro děti i dospělé či malé olympijské
hry a další aktivity. Sobotní večer bude patřit slavnosti lidu mladší doby kamenné a osadu rozezní nestárnoucí rytmy bubnů kapely
Udubudu. Akce bude zahájena již v pátek 9. 9. 2016 v 18:00 tematickou přednáškou M. A. phil., Ing. Reginy Hadjio-Wieland s názvem VZNIK
A PŮVOD NÁZVU MĚSTA „ČESKÝ KRUMLOV“. Po celou dobu trvání akce bude zároveň pro návštěvníky bezplatně otevřené Regionální
muzeum v Českém Krumlově s obnovenou expozicí archeologie.
Je Váš bronzový srp již zubatý a neseče? Potřebujete nutně nové jantarové korále? Bronzovou sponu? Nápažník? Meč? Jste zvědaví na módní
halštatské textilní vzory? A máte nějakou tu hřivnu k útratě? Pravěcí kupci z dalekých krajů se opět vracejí do města! Nenechte si je ujet!
Druhý víkend v září ožije Pivovarská zahrada Eggenberg v Českém Krumlově ruchem kupecké osady Krumbenowe, která se opět stane místem
setkání kupců a řemeslníků z dob dávno minulých. V sobotu od 10:00 do 20:00 hodin a v neděli od 10:00 do 15:00 hodin tak mohou
návštěvníci volně procházet časoprostorem a pozorovat ruch tábořiště z doby kamenné, zúčastnit se lovu divé zvěře nebo kurzu jeskynní
malby, navštívit osadu prvních zemědělců a přiložit ruku k dílu při výrobě první keramiky či přípravě pokrmů z obilí, seznámit se s tajemstvím
výroby kamenných i prvních bronzových nástrojů, rozuzlit záhady nejstaršího textilního umění, objevovat technologické vynálezy doby
železné, nahlédnout pod pokličku římské kuchyně či odhalit kouzlo života ve středověku. Návštěvníci mohou obchodovat, smlouvat, učit se
zapomenutá řemesla či si prostě jen užívat ruch kupecké osady a její interaktivní program v podobě přednášek, dílen, naučné stezky
pravěkého kupce, olympijských disciplín či módní přehlídky. Sobotní program tentokrát uzavře večerní slavnost z mladší doby kamenné, která
nám připomene jednu z nejvýznamnějších událostí v historii lidské civilizace – tanečně divadelní představení „Konec lovců a sběračů v Čechách
aneb Kterak první zemědělci do Křivého luhu přišli“ nám prozradí, jak to bylo doopravdy s neolitickou revolucí (účinkují: Altsteinzeitliche
Knochenklangbilder, WiltAhwa a hosté z doby kamenné). Celý obřad vyvrcholí v divokém rytmu bubnů skupiny Udubudu, která v 19:00
spolehlivě zrychlí tep nejen pravěkým tanečníkům. Nechte se zlákat i Vy voláním předků a projděte branou Pivovarské zahrady do minulosti.
Kupecká osada KRUMBENOWE je zaměřena na popularizaci archeologie s cílem připomenout klíčovou historickou roli regionu jako významné
křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. V roli kupců a řemeslníků se představí odborní lektoři z oboru experimentální
archeologie, kteří se rekonstrukcí původních technologií a řemesel zabývají a interaktivně je prezentují veřejnosti. Návštěvníci si tak mohou
vytvořit svou vlastní osobní dotekovou zkušenost s historií. Výběr období i kultur, které budou v rámci kupecké osady představeny, se zakládá
na skutečných dokladech pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu i krumlovského meandru. Přímo v místě
kupecké osady, v areálu pivovarské zahrady Eggenberg, odhalil archeologický výzkum dosud nejstarší osídlení Českokrumlovské kotliny v
mladší době kamenné a také první slovanské osídlení města. Nálezy bude letos možné si prohlédnout přímo v prostředí zahrady v rámci
pokusného exteriérového projektu „muzeum v zahradě“. Program kupecké osady je úzce provázán i se stálou archeologickou expozici,
aktualizovanou v roce 2014, kde si návštěvník může prohlédnout například i 3D rekonstrukci osídlení v Pivovarské zahradě na dotekové
obrazovce a seznámit se s dalšími zajímavostmi regionální historie a prehistorie. Vstup do kupecké osady KRUMBENOWE i do Regionálního
muzea v Českém Krumlově bude při této příležitosti zdarma.
Projekt „KRUMBENOWE – Kupecká osada“ je realizován v rámci Dnů evropského dědictví s podporou města Český Krumlov a pivovaru
Eggenberg. Na programu spolupracují Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech
a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a řada lektorů a historických skupin z oboru experimentální archeologie.
Vstupné na celou akci je zdarma.

Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. Tato nejstarší
raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z
Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé
expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický
model města – největší svého druhu na světě.

Kontakt:
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Mgr. Lucie Šmahelová, archeologický úsek, Tel.: +420 380 711 674, Email: smahelova@muzeumck.cz
Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing, Tel.: +420 380 711 674, Email: vachova@muzeumck.cz
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Mgr. Veronika Mikešová, archeolog-popularizátor, Tel.: +420 605313 833, Email: mikesovaveronika@gmail.com
Více informací naleznete na webových stránkách www.muzeumck.cz a www.cestyarchelogie.cz, nebo na facebooku.

