REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Příspěvková organizace Jihočeského kraje,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr, vložce číslo 432
Horní ulice č. 152, PSČ 381 01
Tel. č. 380 711 674 * Fax č. 380 714 249 * E-mail: lysek@muzeumck.cz
IČO 00070572
DIČ CZ – 00070572
Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov č. ú. 1077261 / 0300

Tisková zpráva – Veletrh pravěké a středověké kultury
„KRUMBENOWE“
9. 9. – 10. 9. 2017
Český Krumlov 14. 7. 2017
Pivovarská zahrada Eggenberg v Českém Krumlově letos opět ožije ruchem kupecké osady KRUMBENOWE, která o víkendu 9. - 10. 9.
2017 již tradičně doprovodí českokrumlovské Dny evropského dědictví a Den s handicapem. I tentokrát se návštěvníci mohou těšit na
široký výběr pravěkých a středověkých řemesel i obchodníky s nevídaným tovarem. V programu nebudou chybět přednášky a dílničky,
pravěká módní přehlídka, hudba i tanec, naučná stezka pravěkého kupce pro děti i dospělé a další aktivity. Nosným tématem letošní
osady bude tajemná doba bronzová, se kterou nás blíže seznámí řada stanovišť i sobotní večerní vystoupení. Roli průvodce nejstarší
historií převezme namísto Regionálního muzea, které je letos z důvodu rekonstrukce nepřístupné, naše víkendové "detašované
pracoviště" Muzeum v Pivovarské zahradě, které v exteriéru představí řadu významných regionálních archeologických nálezů. Akce je
zcela bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a zdarma přístupná.
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 po tisících letech opět vracejí!
Nenechte si je ujet!
Druhý zářijový víkend (9. -10. 9. 2017) se otevřou brány Pivovarské zahrady Eggenberg v Českém Krumlově, aby již počtvrté uvítaly veletrh
pravěké a středověké kultury s názvem „KRUMBENOWE – kupecká osada“. Na březích krumlovského meandru se opět setkají
kupci a řemeslníci z dob dávno minulých, aby si vyměnili zboží i zkušenosti a vystavili na odiv svůj um. V sobotu od 10:00 do 20:00
h a v neděli od 10:00 do 15:00 h tak mohou návštěvníci volně putovat napříč historií od paleolitu po raný středověk; 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 poznávat
všední život středověku. Velcí i malí mohou obchodovat, smlouvat, učit se zapomenutá řemesla, naslouchat příběhům či si prostě jen užívat
ruch kupecké osady a prožít cestu časem na vlastní kůži. Muzeum v zahradě i sobotní večerní seance přiblíží návštěvníkům dávno
zapomenutý příběh bronzu a zrození prvního kovu v dějinách lidstva - úsvit moderních technologií na sklonku doby kamenné. Zažijte
pravěk, objevte kořeny, dotkněte se divočiny, bavte se minulostí!
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. 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. 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.
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Více informací a aktuality na: www.krumbenowe.cz, www.muzeumck.cz, a www.cestyarchelogie.cz, nebo na Facebooku.

