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Kultur Kreativ Tage 2017
Kulturně kreativní dny 2017
Olbernhau - Lesná

Olbernhau
12.08.2017

Lesná
17.09.2017

v srdci Krušných hor 

Eine der besonderen Charak-

tereigenscha�en, die das

grenzüberschreitend gestal-

tete Kleinprojekt auszeichnet, sind gemeinsame Initiativen 

zwischen Olbernhau-Grünthal und Lesna zu Kultur, Brauchtum, 

Musik, Shows, Geselligkeit und Gastronomie in Mitten eines Teils 

der montanen Kulturlandscha� Erzgebirge/ Krusnohori. Das 

Projekt unterstützt den Bedarf der in der Grenzregion lebenden 

Menschen, Kulturschaffenden, Unternehmern, Institutionen und 

Vereinen, die einzigartige Lebensart der Erzgebirger, gelebte 

Traditionen und großes Engagement für ihre Region authentisch 

zu präsentieren und von einer Generation zur anderen 

weiterzugeben.

J e d n a  z  m i m o ř á d n ý c h

charakterových vlastností, 

k t e r á  t e n ,  p ř e s  h r a n i c i

působící malý projekt presentuje, jsou společné iniciativy ke 

kultuře mezi Olbernhau-Grünthalem a lesnou, tradice, muzika, 

shows, společenskost a gastronomie ve středu jednoho dílu 

horské kulturní krajiny Erzgebirge/ Krušnohori. Tento projekt 

podporuje potřebu lidí žijících v hraniční oblasti, umĕlců, 

podnikatelů, institucí a spolků, kteří ten jedinečný způsob života 

krušnohoráků, prožívané tradice a velké engagemet pro jejich 

oblast prezentují a od jedné Generace ke druhé předávají.

Informationen - informace
www.gruenthaler-sommer.de

www.olbernhau.de



12. August 2017 10.00 bis 17.00 Uhr

im Gelände der Saigerhütte und am

17. September 2017 10.00 bis 17.00 Uhr

im Bergareal Lesná

werden folgende Kreativkurse angeboten:

 Früchte aus Beton gestalten

 Glasveredlung

 Kerzenveredlung

 Engel und Bergmann bemalen

 Stricken und Häkeln

 Filzen - ein altes Handwerk neu entdeckt

 Malkurs an der Staffelei

 traditionelles Handwerk aus Böhmen

Die Kreativkurse finden in den Häusern im Areal der 

Saigerhütte bzw. im Gelände des Bergareals Lesná 

statt. Bitte in den Tourist-Informationen Olbernhau 

bzw. Lesná eine Voranmeldung vornehmen.

12. August 2017 ab 20.00 Uhr
Sommer-Operetten-Gala

im Treibehaus der Saigerhütte

Das böhmische Salon- und Kammerorchester NÁLADY 

begleitet Solisten der Staatsoper Prag und spielt 

Ohrwürmer aus den bekanntesten Operetten.

Platzreservierungen werden in der Tourist-

Information Olbernhau entgegen genommen.

17. September 2017 ab 11.00 Uhr
Erzgebirgische Musiktradition
Das Musikkorps der Stadt Olbernhau spielt im 

Bergareal Lesná auf und bringt die erzgebirgische 

Tradition der Saigerhütte ins böhmische Erzgebirge.

12. srpna 2017 od 10 do 14 hodin

v areálu Saigerhütte a

17. září 2017 od 10 do 17 hodin

v Horském klubu Lesná

si můžete zvolit z následujících kurzů:

 Vytváření ovoce z betonu

 Tavení skla

 Malování tradičních postaviček anděla a horníka

 Pletení a háčkování

 Plstění – staré řemeslo znovu objeveno

 Malířský kurz

 Tradiční česká řemesla

Workshopy se konají  v domech v areálu Saigerhütte, 

popřípadě v Horském klubu Lesná Účast je zdarma, 

přihlášení v Tourist-Information Olbernhau či v 

Horském klubu Lesná nutností.

12. srpna 2017 od 20 hodin
Letní operetní gala

Treibehaus v Saigerhütte

Nejznámější operetní melodie v podání českého 

komorního orchestru NÁLADY a sólistů Státní opery v 

Praze. Rezervace míst v Tourist-Information 

Olbernhau.

17. září 2017 od 11 hodin
Krušnohorská hudba

...aneb pokračování hornické tradice Saigerhütte. 

Orchestr města Olbernhau se svým bohatým 

repertoárem zahraje v Horském klubu Lesná. 


