
Pozvánka na 33. krajkářské slavnosti ve městě Annaberg-Buchholz, 

které se konají 17. až 18. září 2022 v kulturním středisku Erzhammer, Annaberg-Buchholz 

Na programu jsou: výstavy, kreativní kurzy, elegantní módní přehlídky, komentované prohlídky města se zaměřením 

na krajkářskou tradici, předvádění paličkování, kvíz pro děti, prodejní stánky 

Více informací na stránce www.annaberg-buchholz.de 

SOUTĚŽ „gewitzt gemixt“ – tedy přibližně „Mix, který má vtip“ 

Zadání: Popusťte uzdu své fantazii a pohrajte si s různými materiály. Vytvořte kombinaci paličkované krajky se 

zajímavými strukturami. Vytvořte propojení, nebo se zaměřte na kontrasty… 

Od účastníků očekáváme objekty, které neobyčejným způsobem kombinují paličkovanou krajku s jinými objekty, 

resp. které s nimi tvoří originální formaci. 

Informace k soutěži: https://www.annaberg-buchholz.de/de/kultur/kloeppeltage/kloeppel-wettbewerb-2022.php 

 Musí se jednat o návrh účastníka, který si účastník vlastnoručně upaličkoval. 

 Každý účastník může přihlásit pouze jednu práci. 

 Hotová práce bude vystavena – musí tedy být odpovídajícím způsobem naaranžována (zarámována nebo 

opatřena očkem pro zavěšení). 

 Prosíme, aby byla práce přiměřeně a bezpečně zabalena, tak aby mohla být po skončení akce stejným 

způsobem zabalena znovu. 

 Vyplněnou přihlášku přiložte k práci. 

 Přiložte účastnický poplatek 10,00 € (lze i formou šeku). 

 Horní věková hranice neexistuje. Existují následující kategorie:  

děti (jednotlivci, do 14 let) 

mládež (jednotlivci, do 24 let) 

dospělí (jednotlivci, od 25 let) 

skupinové práce 

děti/mládež/dospělí 

 Porota bude práce hodnotit podle následujících kritérií: 

uchopení tématu, řemeslné zpracování, formu, celkovou prezentaci 

 Práce oceněné porotou budou vystaveny v rámci 33. krajkářských slavností ve městě Annaberg-Buchholz, 

které se konají 17. až 18. září 2022 v kulturním středisku Erzhammer. 

 Každý účastník vyjadřuje poskytnutím své práce svůj souhlas s jejím zveřejněním. 

 Termín odevzdání 31. 8. 2022. Práce, které budou odevzdány později, nemohou být do soutěže zařazeny. 

 

Formulář účastníka bude na výše uvedené internetové stránce zveřejněn v létě (podle informace, která tam je teď). 

 

Oskenovaná originální pozvánka: 

http://www.annaberg-buchholz.de/
https://www.annaberg-buchholz.de/de/kultur/kloeppeltage/kloeppel-wettbewerb-2022.php


 

 


