Sporočilo za javnost, 20. avgust 2018

Qlandia Kamnik in Qlandia Kranj dva tedna v znamenju
ljudskih noš
Razstava noš v dveh nakupovalnih centrih Qlandie kot privlačna uvertura v
Dneve narodnih noš v Kamniku
Nakupovalna centra Qlandia Kamnik in Qlandia Kranj bosta od 27. avgusta do 10. septembra
gostila razstavo številnih slovenskih ljudskih noš z naslovom Ljudska moda nekoč in danes in bosta
ob tej priložnosti pripravila tudi posebne tematske animacije za svoje obiskovalce. Razstava bo
tako zanimiv napovednik izjemno odmevnega slovenskega etnološkega festivala Dnevi narodnih
noš, ki ga vsako leto obišče več kot 30.000 obiskovalcev in bo v Kamniku letos potekal od 6. do 9.
septembra.
Qlandia želi tako v sodelovanju z društvom AFS Ozara obiskovalcem obeh centrov predstaviti številna
folklorna oblačila, ki so skozi čas zaznamovala slovensko zgodovino. Dva tedna bodo obiskovalcem
obeh Qlandij na ogled zanimive in bogate ljudske noše iz različnih koncev Slovenije.
V Akademski folklorni skupini Ozara, ki jo vodi predsednik Matic Tavčar, poudarjajo, da je njihova
garderoba polna raznovrstnih folklornih kostumov, ljudskih noš iz različnih slovenskih pokrajin in
obdobij od začetka 19. do začetka 20. stoletja: ''Predstavili bomo dolenjske, gorenjske, koroške,
štajerske, prekmurske, kostelske in belokranjske noše, med njimi pa bo nekaj tudi klasičnih narodnih
noš. S posebno pestrostjo se lahko pohvalimo pri gorenjskih folklornih kostumih, ki predstavljajo
oblačilni videz pražnjih gorenjskih kmečkih oblačil iz sredine 19. stoletja, predvsem z območja Kranja,
Škofje Loke, Bohinja, Rateč in Smlednika."
V Qlandii Kranj bodo ob tej priložnosti skupaj z društvom Ozara pripravili program za dve soboti: 1.
septembra bodo med 10. in 11.30 pripravili program za otroke s poudarkom na otroških ljudskih
igrah, ki jo bodo popestrili z nagradno igro s pobarvanko narodnih noš, 8. septembra pa bo ob 18h
potekal folklorni flash mob ter dodatni plesni nastop in animacija za obiskovalce. V Kamniku bodo
podobni nastop v nakupovalnem centru Qlandie organizirali v petek, 7. septembra ob 18h.
Qlandia vabi vse, ki želite spoznati slovensko folkloro in razumeti njeno zgodovino, k ogledu razstave,
ki jo v obeh nakupovalnih centrih pripravlja AFS Ozara. Slednja tudi vabi nove člane, da se jim
pridružijo pri ohranjanju slovenske folklore ter izboljšavam s področja plesnega, pevskega in
glasbenega ljudskega izročila, s čimer bi še dodatno obogatili delovanje in poslanstvo društva.
Več informacij o festivalu Dnevi narodnih noš ponuja TIC Kamnik.
Več o dogodkih za obiskovalce v času razstave je na voljo na www.qlandia.si.
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