Newsletter Octombrie 2013
În timp ce „Toate lucrurile de pe Pământ se îndreaptă spre casă în bătrânul octombrie : marinarii către

mare, vânătorii către câmpii , codrii și strigătele copoilor , iubitul înspre iubirea pe care a abandonat-o”

(Thomas Wolfe), echipa Palamari’s se întoarce la activitățile creative, cu care de altfel, a început și noul an școlar.
Amintindu-vă că în luna Septembrie 2013 Centrul Cultural Palamari’s a găzduit cu succes un eveniment pentru
un grup de 43 de copii cu dizabilități de la un centru de plasament din împrejurimile Brașovului, vă aducem la
cunoștință că această lună ne propunem să vă impresionăm și să vă stimulăm creativitatea cu ajutorul celor două
evenimente ce vor avea loc la data de:

16 Octombrie 2013: Ziua Mondială a pâinii
19-20 Octombrie 2013: Sărbătoarea toamnei

16 Octombrie 2013: Ziua Mondială a pâinii
Această nouă sărbătoare a fost implementată ca urmare a concepției generale eronate asupra calităților
nutritive ale pâinii, când la nivel mondial, populația a început să urmeze diete sărace în carbohidrați, pâinea fiind
considerată un aliment dăunător organismului. Pentru că brutării din toată lumea s-au confruntat astfel cu o
scădere drastic în vânzări, în anul 2006, Uniunea Internațională a Brutarilor a creat Ziua Pâinii pentru a încuraja
oamenii să coacă și să cumpere pâine, într-un efort de a clarifica neînțelegerea și a crește vânzările.
Deoarece considerăm că „pâinea deschide orice gură” ( Stanislaw Jerzy), am hotărât ca, în colaborare cu partenerii
nostri Vel Pitar si Carrefour, să sărbătorim această ocazie printr-un eveniment ce va îmbina savoarea pâinii
românești cu creativitatea și imaginația participanților.

16 Octombrie 2013: Ziua Mondială a pâinii
În cadrul acestui eveniment participanții vor avea ocazia să deguste diverse sortimente de pâine, să descopere
curiozității despre pâine sau să afle informații referitore la modul de preparare al acesteia și nu în ultimul rând vor
avea ocazia să câștige premii atractive participând la concursul de sandwich-uri creative, la sfârșitul căruia vor fi
premiate cele mai hazlii și neobișnuite opere.
Pentru a vă inspira, în următoarea rubrică vă vom prezenta câteva din modelele de sandwich-uri pe care
oaspeții noștri vor avea ocazia să le realizeze iar mai apoi să le deguste în cadrul concursului creative. In plus vă vom
împărtăși câteva curiozități despre pâine.

Curiozități despre pâine
Știați că...
→cuvântul „companion” vine din latină - „com + panis”(„ pâine ”, „cel cu care împarți pâinea”)?
→egiptenii au fost primii care au reușit să obțină o pâine dospită cu ajutorul fermenților
naturali, în jurul anului 3000 î.Hr?
→ pâinea feliată a apărut în anul 1928, când Otto Frederick Rohwedder, care a creat prima
mașină de feliat pâine?
→ în Germania există peste 300 de feluri de pâine, ce sunt produse în aproximativ 27000 de
brutării, deoarece este țara în care se mănâncă cea mai mare cantitate de pâine din lume?

*Vă așteptăm Miercuri, 16 Octombrie 2013 în incinta magazinului Carrefour Brasov, în intervalul 16.00-19.00. Intrarea este liberă.

19-20 Octombrie 2013: Sărbătoarea toamnei
Experience the unique, the friendly, the unforgettable!
În cadrul acestui eveniment, echipa Palamari’s va organiza ateliere creative cu ajutorul cărora, utilizând instrumente și
tehnici de educație activă, cei mici vor afla secretele acestui anotimp pictând, cosând, degustând fructe și legume specifice și
participând la multe alte ateliere interesante.

Activităţi pentru preşcolari
→Vizită centru maramureşean şi demonstraţii ţesut
→Atelier pictură pe ceramică
→Obiecte decorative cu elemente din natură
→Dactilopictură („Copacul prieteniei”)
→Sesiuni jocuri educative („Belșugul toamnei")
→Atelierul gustului

Activităţi pentru şcolari
→Atelier cu tematica motive cusute pe pânză
→Atelier confecţionare podoabe tradiţionale
→Confecţionare săculeţi aromatici
→Sesiuni jocuri de orientare
→Atelierul gustului (competiţie)
→Personalizare mini-album - Sărbătoarea toamnei

4-10 Noiembrie 2013: O altfel de săptămână a lunii lui Brumar
În intervalul 04-10 Noiembrie, Centrul Cultural Palamaria’s oferă celor mici ocazia de a-și petrece vacanța în cadru
natural de poveste, desfășurând activități educative și distractive (jocuri și concursuri de cunoaștere și de orientare, foc de
tabără) și nu în ultimul rând participând la ateliere de creație unde vor avea posibilitatea confecționării de suveniruri handmade
pe care vor putea ulterior să le ofere celor dragi.
Pentru informații detaliate referitoare la atelierele și activitățile ce pot fi desfășurate în această săptamană, consultați linkul
de mai jos.

http://www.palamaris.ro/ro/top/centrul-cultural-palamari-3/ateliere-pentru-copii-2-1/
*Cadrele didactice care coordonează grupul beneficiază de gratuitate și de obținerea unor diplome de participare
*Locație evenimente: Centrul Cultural Palamaris, Str.Principală nr.39C, Sat Drumul Carului (în vecinătatea satului Fundata)
*Înscrierile se pot face prin e-mail: contact@palamaris.ro sau la numărul de telefon 0723/656 024

