Ateliere copii:
- Caravana Meșterilor: 3 ateliere, unul de fierărit, unul de olărit și unul de linogravură.
Durata atelierelor: 6 ore fără pauză.
- Ateliere de pictură - realizare de icoane pe sticlă pentru cei mici, expoziție de icoane,
pictură pe cutii ornamentale. Durata: în intervalul orar 10:00 - 20:00.
- Atelier "Câte-n lună și-n mansardă" - realizare de cărți poștale și păpuși tradiționale.
- Atelier lumea ceramicii – realizare de obiecte din lut și pictură pe lut.
- Atelier de turtă dulce - ornare de turtă dulce.
- Atelier de presat plante organice - demonstrație de realizare a uleiurilor aromatice.
- Atelier de împletit colaci
ONG-uri:
Asociația "Cele mai frumoase sate" - expoziție de pictură pe sticlă.
Asociația Slow Food România – dezbateri și promovarea conceptului de Slow Food în
România.
World Wide Fund – degustare de produse apicole; sondaje de opinie privind obiceiurile de
consum ale românilor în ceea ce privește produsele tradiționale și cele apicole.
World Vision – vânzare de produse apicole și obiecte meșteșugărești - țesături din lână cu
motive tradiționale - șervete, carpete, accesorii vestimentare.
Fundația Pact – expoziție cu vânzare de produse meșteșugărești - mobilier din răchită
(mese, scaune, coșuri de diferite forme), ii, cămăși cu motive tradiționale
Asociaţia "Ivan Patzaichin - Mila 23" va crea un decor specific Deltei Dunării unde va
amplasa două bărci, o canotcă și o lotcă veche pescărească și va fi reprezentată de un
meșteșugar (marangoz) care va lucra la o barcă în construcție.
Ambasade:
Ambasada Cehiei – expoziție de fotografie “Cehii din Banat”.
Ambasada Irlandei – pub (bar) irlandez și program artistic de dansuri irlandeze.
Ambasada Olandei – dezbatere privind PAC și stand expoziție cu produse lactate olandeze.
Ambasada Greciei – dansuri tradiționale grecești și degustare de produse tradiționale
(măsline, ulei de măsline, melci).
Producători:
Demonstrații de gătit - sarmale, prepelițe și gulaș la ceaun, mămăligă cu mujdei, borș de
pește și diverse sortimente de pește la grătar, suberek, kurtoș, plăcinte tătărăști, lipie cu
tărâțe, poale-n brâu, cozonaci.
Vânzare de produse:
- pescărești tradiționale;
- specialități românești din carne de pui, prepeliță, porc, oaie;
- brânzeturi și derivate din lapte de vacă, oaie și capră;
- produse de panificație și patiserie;
- miere și produse apicole;
- fructe și legume bio;
- ceaiuri bio și condimente;
- produse cosmetice și săpunuri din produse ecologice;
- zacuscă, șerbet, dulcețuri, sucuri din fructe și siropuri din produse ecologice;

-

bere artizanală, bragă, vinuri ecologice, palincă și țuică îmbuteliată în recipiente
tradiționale, cafea la nisip.

Meșteșugari:
- țesătoare-cusătorese din diferite zone geografice ale României, care vor coase costume
populare și vor realiza podoabe, respectând tehnicile tradiționale.
- meșteri în arta lemnului, care vor executa în lemn ciubărașe, diferite obiecte de uz
gospodăresc și tulnice în miniatură, după tehnica tradițională moțească, alte obiecte
tradiționale românești, cum ar fi toiagul și baltagul, cruci, troițe și chiar păsări din Delta
Dunării.
- meșteri olari care vor realiza obiecte din lut cum ar fi oale, căni, cănuțe, după tehnica
tradițională din Săsciori, vatră specifică olăritului în județului Alba.
- meșteri sticlari și fierari, care vor realiza diverse miniaturi în sticlă și metal.
- meșteri ceramiști, care își vor expune produsele și vor realiza la fața locului figurine din
ceramică.
- pe lângă toate aceste obiecte tradiționale, vor mai fi expuse în cadrul evenimentului: ii,
covoare în culori vegetale, produse din dantelă în tehnică frivolite (tehnică ce datează de la
începutul secolului al XIX-lea) și broderie în ciur, obiecte de cult din lemn și sticlă și
instrumente muzicale.
Zona animale:
- expoziție de păsări de rasă și viței, iepuri, capre, porci.
- plimbări cu poneiul pentru copii.
Program artistic:
- în deschiderea evenimentului - 8 tulnicari
- parada costumelor populare – 20 de copii vor prezenta costume tradiționale din diferite
zone ale țării.
- bojdeuca lui Creangă – spațiu unde vor fi citite povești.
- zone de relaxare cu baloți de paie unde oamenii se pot odihni.
- spațiu pentru copii unde aceștia pot juca diferite jocuri (de ex. “Țară, țară, vrem ostași”,
“Rațele și vânătorii")
- scenete scurte cu personaje tradiționale, Păcală și Tândală
- horă românească la încheierea evenimentului.
Activități la cortul DG Agricultură:
- 4 show-uri de gătit
- dezbatere cu comisarul Dacian Cioloș, între orele 15:00 și 16:00
- 4 momente muzicale de 30 minute fiecare

