Pchli Targ na dziedzińcu Kulturalnej Stodoły w Rieth
1-go maja 2016 (od godz. 10.00 do 15.00)
Serdecznie zapraszamy Państwa do spędzenia uroczego dnia w wiejskiej atmosferze oraz
skorzystania z okazji do nabycia zarówno unikalnych wyrobów lokalnego rzemiosła artystycznego, jak i rzeczy używanych.
Nasz mały festyn odbywać się będzie na dziedzińcu Kulturowej Stodoły (Kulturscheune)
w Rieth, który na ten czas przemie;ni sie w wielki jarmark różności - zabytkowych lub
zwariowanych, dekoracyjnych albo tylko sentymentalnych; przedmiotów, które „szkoda
wyrzucić“, choć tylko „pętają się pod nogami i zawadzają po kątach“.
Nie zabraknie Imbissu, a dla najmłodszych gości przygotowany będzie specjalny Kącik
Zabaw. W trakcie imprezy zbierać będziemy datki na miejscową OSP, która w tym roku
obchodzi Jubileusz 140-lecia swojego istnienia.

Mile widziani sa wszyscy ci, którzy:

 jeszcze nigdy nie odważyli się wystąpić w roli jarmarcznego sprzedawcy,
ale o tym marzą;
 chcą wreszcie zrobić porządek w rodzinnych rupieciarniach - piwnicach, szopach,
magazynach, na strychach i w szafach;
 są w wolnym czasie zapalonymi uczestnikami pchlich targów.
Stanowiska sprzedaży są bezpłatne. Przypominamy o możliwośi wplacania datków na
fundusz OSP z Rieth.

Zgłaszam chęć udziału!
 Potrzebuję na moje stanowisko obszar o ok.

____m².

Nazwisko, Imię
Adres zamieszkania
Email
Telefon
Cieszymy sie z każdej pomocnej dłoni. Sprzedawców - zawodowców (z uprawnieniami na
sprzedż przedmiotów nieużywanych i nowych) prosimy o zrezygnowanie z ubiegania sie
o stanowisko na naszej imprezie. Liczba miejsc jest ograniczona (zastrzegamy sobie prawo
do indywidualnego rozpatrzenia zgłoszeń w wypadku zbyt wysokiej liczby chętnych).
Zgłoszenia przyjmują:
Per Post: Tino Sammler | Kulturscheune-Rieth | Stieger Weg 1 | 17375 Rieth
Per Email: info@kulturscheune-rieth.de

Do zobaczenia w Rieth podczas następujących imprez:
Od 14. do 16. maja Festiwal Sztuk
Na czas długiego weekendu w Rieth zapanuje święto radości i sztuki, nad którym pieczę
sprawować bedzie grono ponad 20 artystów, rzeźbiących, malujących śpiewających i
tańczących dla Państwa i z Państwem. W całej wiosce podziwiać będzie można owoce ich
twórczości w prowizorycznych galeriach i podczas wystepów publicznych. Nie zabraknie
szansy do dania upustu własnej kreatywności na licznych workshop-ach i w akcjach artystycznych. Zapraszamy na fest dla duszy i dla ciala!
4. czerwca 2016 Jubileusz 140-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rieth
3. grudnia 2016 Wioska adwentowa
Lokalna wspólnota „Rieth am See e.V“ przeobrazi po raz kolejny nasze Rieth w rozmigotaną
Adwentową Wioskę. Tego wieczoru uliczki, zaułki i podwórza rozświetlają niezliczone
świece, lampiony i pochodnie, a każda z dróg prowadzi do gościnnych domow, w których
przy ciepłej strawie zapoznać się będzie można z wyrobami miejscowych artystów i
rzemieślników.

