Zapraszamy na VI Festiwal Zaklęte w Dyni
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Dlaczego dynia w Nowej Hucie? Idea Festiwalu nawiązuje do tradycji nowohuckich Branic, gdzie
dynie hodowane są od wielu lat. To właśnie branickie były inspiracją do przygotowania
dyniowego Festiwalu. To warzywo hodowane od dawna w Ameryce Południowej, u nas cieszy się
coraz większą popularnością zarówno na targach, na stołach jak i w ogródkach działkowych.
O tym jak wiele ma rodzajów, kształtów, kolorów i co jeszcze można zrobić z dyni lub z dynią,
będzie można przekonać się podczas VI Festiwalu Zaklęte w Dyni, na który zapraszają
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta w
niedzielę 17 września 2017 r. w godz. 11.00-14.00 w nowohuckiej Alei Róż.
Już po raz szósty zapraszamy mieszkańców Krakowa, zwłaszcza całe rodziny do wspólnego
spędzenia czasu wolnego - do zabawy i do odnalezienia tego, co w dyni zaklęte.
W programie imprezy przewidziano moc atrakcji dla małych i dużych, między innymi: warsztaty
i konkursy, animacje i akcje plastyczne, kąciki gier i zabaw oraz degustacje dyniowych
smakołyków. Będzie można też zapoznać się ofertą edukacyjną-kulturalną na nowy rok szkolny
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
Niewątpliwą atrakcją tegorocznej edycji Festiwalu będzie pokaz carvingowy w wykonaniu
mistrza carvingu z Krakowskiej Szkoły Restauratorów.
VI Festiwal Zaklęte w Dyni to także dyniowe konkursy, do udziału w których można zgłaszać
się do 14 września. Konkurs plastyczny Dynia pełna Energii skierowany jest do młodych
uczestników indywidualnych, rodzin, przedszkoli oraz szkół i instytucji, a oceniane będą w nim
oryginalność wykorzystania dyni jako tworzywa plastycznego, pomysłowość aranżacji oraz
ogólny wyraz artystyczny. Do udziału w konkursie Dynia jaka jest każdy widzi organizatorzy
zapraszają hodowców. W tej kategorii liczyć się będą oryginalny kształt i kolor warzywa.
Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na www.zakletewdyni.pl.
Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród nastąpi podczas imprezy w Alei Róż. Gotowe prace należy
dostarczyć w dniu Festiwalu w godz. 10.00-11.00.
Wstęp na Festiwal jest bezpłatny. Patronat Honorowy nad VI Festiwalem Zaklęte w Dyni objął
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.
Sponsorem strategicznym Festiwalu jest EDF Polska S.A. i Ciepło dla Krakowa.
Sponsorem Festiwalu jest Firma PRYMAT Sp. z o.o.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Głos. Tygodnik Nowohucki oraz Dziennik Polski.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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