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Tisková zpráva – Veletrh pravěké a středověké kultury
„KRUMBENOWE“
8. 9. – 9. 9. 2018
Český Krumlov 1. 8. 2018
V Pivovarské zahradě Eggenberg v Českém Krumlově se letos v rámci Dnů evropského dědictví již popáté otevřou brány Kupecké osady
Krumbenowe, aby na jediný víkend 8. a 9. 9. 2018 vpustily návštěvníky do světa živého pravěku a středověku. Tématem jubilejního
ročníku je Hostina minulosti, vše se tedy bude točit kolem historických způsobů obživy a také hodování, slavností a rituálů, které se
s jídlem od počátku věků pojí. Návštěvníci se mohou těšit na šťavnatou přehlídku řemeslných ukázek, historických představení,
přednášek a workshopů. Nebudou chybět ani tematické soutěže pro děti a již tradiční výstava originálních archeologických nálezů zvaná
Muzeum v zahradě. Hlavním bodem programu pak bude společná hostina napříč epochami, která vyvrcholí v sobotní podvečer
hudebním vystoupením kapely Vesna. Naučně-zábavná akce je bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a přístupná zcela
zdarma.
Jídlo, to kouzelné slůvko, po kterém se nám začnou sbíhat sliny. Dnes je tak snadné si ho obstarat, stačí navštívit nejbližší supermarket nebo
restauraci. Ale jak se lidé stravovali dříve? Co všechno obnášela obživa v pravěku a středověku? Kupci z dalekých krajů po tisících letech opět
míří do Kupecké osady Krumbenowe - tentokrát aby uspořádali Hostinu minulosti. Přijďte s nimi ochutnat svou historii!
Druhý zářijový víkend 8. – 9. 9. 2018 se v Pivovarské zahradě Eggenberg v Českém Krumlově bude konat již 5. ročník Veletrhu pravěké a
středověké kultury Kupecká osada Krumbenowe. Desítky dobově oděných kupců a řemeslníků rozbijí v sobotu mezi 10:00 a 20:00 a v neděli
mezi 10:00 a 15:00 svá tábořiště, aby návštěvníkům dali nahlédnout do každodenního života našich předků. Na jednotlivých stanovištích
osady od paleolitu až po raný novověk tak bude možné nejen prohlédnout si nepřeberné množství dobových nástrojů, řemesel a výrobků,
ale také vyzkoušet si mnoho aktivit na vlastní kůži. Tématem, které letos propojí celou osadu, je obživa a vše s ní spjaté. Jaké byly způsoby
lovu v paleolitu, které plodiny se začaly pěstovat v neolitu, jaké inovace přinesli Keltové do zpracování obilí, co bylo typickým pokrmem
starých Slovanů, dochovaly se nějaké recepty ze středověké kuchyně? To je jen zlomek otázek, na které letošní Krumbenowe návštěvníkům
odpoví. Budou tak moci uspokojit nejen chuť po poznání, ale také po gastronomických zážitcích a inspiraci. Novinkou jsou také workshopy,
jejichž cílem je předat praktické poznatky našich předků a názorně ukázat, jak jich lze využít i v dnešním hektickém světě. Slavnostním
vrcholem pestrého programu bude sobotní večerní Hostina minulosti, společný rituál napříč všemi prezentovanými obdobími. A protože k
hostině patří odjakživa neodmyslitelně také hudba, prožitek z hlubin věků umocní působivé vystoupení kapely Vesna, která se obrací ke
slovanským kořenům, ale zároveň se inspiruje současnými hudebními směry. Oslavte páté jubileum Kupecké osady Krumbenowe spolu
s námi a přijďte historii na chuť!
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. 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.
Projekt „KRUMBENOWE“ je v roce 2018 realizován v rámci projektu Mezinárodní kulturní platforma I-CULT ATCZ59, který je
financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika. Jeho realizaci dále podporuje město Český Krumlov, pivovar
Eggenberg a řada dalších partnerů. Program zajišťuje Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče
středních Čech 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 Puhačová, archeolog-popularizátor, Tel.: +420 605 313 833, Email: veronika.puhacova@uappsc.cz

Více informací a aktuality na: www.krumbenowe.cz, www.muzeumck.cz, a www.cestyarchelogie.cz, nebo na Facebooku.

