Oficiálne pozvanie žiakov základných a stredných škôl na
medzinárodnú výstavu TRENČÍN MESTO MÓDY 2017 – legenda
sa vracia

Agentúra
ULTRAMAX,
s.r.o.
v spolupráci
s Trenčianskym
samosprávnym krajom a Krajským centrom voľného času v Trenčíne Vás
pozývajú v dňoch 22.9 - 23.9.2017 na znovuzrodenú medzinárodnú odevnú
výstavu Trenčín mesto módy 2017 – legenda sa vracia (ďalej len “TMM”)
v rámci kultúrno-vzdelávacej exkurzie alebo zážitkového učenia. Pozvanie
zasielame v časovom predstihu z dôvodu prípravy plánov práce škôl
v budúcom školskom roku, ktoré sú súčasťou výchovnej a vzdelávacej
činnosti.
Podujatie sa koná pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku - predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja a bude veľkolepým návratom
významnej
udalosti,
ktorá
v minulosti
charakterizovala
Trenčín, Trenčiansky kraj a bola medzinárodne uznávanou výstavou.
Spoločnosť ULTRAMAX, s.r.o. a občianske združenie Trenčín mesto módy
(TMM) pripravuje podujatie na výstavisku EXPO CENTER, Pod Sokolicami
v Trenčíne. Pre žiakov základných a stredných škôl je určený návštevný deň
v piatok 22.9.2017. Výstava začína o 09.00 hodine a trvá do 19.00 hodiny.
Žiakom dávame zľavnené vstupenky, vstupné pre nich bude 3 eurá, klasickí
návštevníci budú platiť 7 eur. V areáli výstaviska je zabezpečená kvalitná
strava a pitný režim v nízkych cenových reláciách. V pripravovaných
oddychových zónach môžete načerpať energiu, pretože v rámci akcie TMM
je pripravené pre žiakov veľké množstvo zábavy a učenia sa.
Prečo pozývame na výstavu TMM:

➢ umožníte mladým ľudom spoznať stav a kvalitu módnej odevnej

kultúry na Slovensku
➢ budú môcť vidieť a obdivovať jedinečnú výstavu historických
ľudových krojov z rôznych krajov Slovenska / garant – UĽUV/
➢ spoznajú všetkých zaujímavých výrobcov odevov a hand-made
výrobcov na Slovensku

➢ máme pre nich pripravené zaujímavé prednášky o móde,
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

recyklácii v móde, zdravý životný štyl a iné zaujímavé témy v
pavilóne č.1
v pavilóne č.3 bude zriadená Zóna mladých, kde budú prebiehať
súťaže a rozhovory s úspešnými youtubermi, moderovať bude
známy moderátor a youtuber Sajfa.
pripravujeme bohatý sprievodný kultúrny program - vystúpenie
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu /SĽUK/, Majka
Spirita, Cigánskych diablov, rôzne folklórne tanečné skupiny,
zlosovanie vstupeniek a možné kvalitné výhry
ponúkame možnosť vidieť staré umelecké remeslá a ručné práce:
vyšívanie, tkanie, výroba modrotlače, paličkovanú čipku a
podobne
ponúkame výstavu sklárského umenia mladého umelca Achilleasa
Sdoukusa
pripravujeme výstavu retro módy z rokov 40, 50, 60, 70, 80 tych
žiaci si môžu pozrieť módne prehliadky známych slovenských
módnych návrharov
môžu sledovať najlepších a najtalentovaneších študentov zo
stredných odborných škôl v rámci súťaže
Mladý módny dizajnér 2017

Veríme, že naše pozvanie príjmete a spravíte si so žiakmi príjemnú
exkurziu spojenú so zážitkovým učením do mesta módy –
Trenčína, kde je príprava obnovenia tradície v plnom prúde.
Tešíme sa na návštevu žiakov základných a stredných škôl a
urobíme všetko preto, aby odchádzali z výstavy plní dojmov,
nových poznatkov a príjemných zážitkov.
S pozdravom
Jana Jankovičová
riaditeľka výstavy

PaedDr. Renáta Bieliková
riaditeľka KCVČ v Trenčíne

História výstavy Trenčín – mesto módy
Prvá odevná výstava bola organizovaná v Trenčíne ešte v roku 1963
a organizovali ju dve vlajkové lode odevného priemyslu na Slovensku –
Odevné závody a Merina.
Našim cieľom je oživiť túto tradíciu a prinavrátiť mestu Trenčín prívlastok
„mesto módy“. Nosným pilierom bude prezentácia kvalitných slovenských
a českých výrobcov odevov, doplnkov, obuvi, bižutérie, plaviek, spodného
prádla, detského oblečenia, výrobkov z kože, látok a v neposlednom rade
výrobky kreatívnych módnych návrhárov, umelcov a ručných hand-made
výrobcov. Okrem toho vytvoríme príležitosť na prezentáciu tvorby
študentov odborných a umeleckých škôl z celého Slovenska a Českej
republiky. Na výstave sa budú prezentovať modely najtalentovanejších
z nich a zároveň tí najlepší budú ocenení odbornou porotou v projekte
Módny dizajnér roka.
Pre vystavovateľov pripravujeme tradičnú a veľmi prestížnu súťaž Zlatá
Fatima, v rôznych kategóriach, ako napríklad Odevný výrobok
roka, Odevná firma roka, Hand-made výrobca roka a podobne. Porota bude
zložená z uznávaných odborníkov.

