Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Praktiskais seminārs

Etnogrāfiskam novadam raksturīgu tradīciju un ēdienu
iekļaušana (demonstrēšana) tūrisma produktā
2013. gada 16. aprīlī
Tradīciju nams „Zvanītāji, Rucavas novads, Rucavas pagasts
Kā iepazīstināt viesus ar sava novada tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu, tai skaitā ar
tradicionālajiem ēdieniem? Kā iekļaut tos tūrisma piedāvājumā? Rucavas tradīciju kluba
kultūrizglītojošā tūrisma produkts - Rucavas goda mielasts ar dziedāšanu, muzicēšanu un
Lejaskurzemes tradicionālo ēdienu nobaudīšanu. Mielasta laikā tiek izdziedātas dzīru
dziesmas, apdziedāšanas dziesmas, galda dziesmas, garās dziesmas, kā arī tiek stāstīts par
nozīmīgāko Rucavas tradīcijās un mantojumā – cimdu mantojumu, Rucavas tautas tērpu un
tradicionālajiem kāzu un kūmu balsiem.

11:00 – 12:00 Etnogrāfiska novada tradīciju iekļaušana, (demonstrēšana) tūrisma produktā:
- Kā veidot piedāvājumu viesiem
- Kā reklamēt tradicionālos pasākumus un kas ir to mērķauditorija
- Piemēri un pašu pieredze
12.00 – 14.00 „Rucavas goda mielasts” - Rucavas tradicionālās kultūras programma ar
tradicionālo Rucavas ēdienu baudīšanu - kartupeļi ar balto sviestu, skābputra, rīvētu
kartupeļu kukulīši ar speķa- krējuma – sīpolu mērci
14.00 – 15.00 Darbnīca „Viss, ko var pagatavot no maizes mīklas un saziedējušas maizes”
15.00 -15.30 Pusdienas – turpinās Rucavas ēdienu nobaudīšana: riezis un žūre
15.30 – 16.00 S. Aigares prezentācija „Tradicionālie ēdieni viesu māju maltītēs”
16.00 – 16.30 Filmas „Rucavas sievu Dzīvesskola” – cūku bēres un Ziemassvētku svētīšana
viesu mājā „Bajāri” - noskatīšanās
16.30 -17.00 Vakariņas – pašu gatavoto maizes izstrādājumu nobaudīšana
17.15 – 17.45 Rucavas vēsturiski etnogrāfiskās izstādes apmeklējums Rucavas kultūras
namā sakarā ar Rucavas 760. Jubileju.
Pieteikšanās uz semināru pa e-pastu ilona@celotajs.lv, vai tel.: 67617600.
Semināra norises vieta tradīciju nams „Zvanītāji” atrodas Rucavas centrā, 0,15 km ziemeļos
no Rucavas luterāņu baznīcas. 19. gs. beigās celtā kokā ēkā.
Seminārs organizēts projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros.
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