Programelőzetes
Az 1956‐os forradalom 60. évfordulója tiszteletére a seattle‐i magyar közösség több programot szervez a
következő pár hónapra. E programsorozat keretében lesz egy ‘HUNGARIKUM’ című népművészeti
kiállítás, mely jobban megismerteti a látogatókkal különleges magyar kultúránkat és hagyományainkat.
A kiállítás egész szeptemberben megtekinthető lesz a seattle‐i University Village közelében található Zoka
kávézóban.
Sokféle különleges magyar tárgy lesz látható, mint pl. hímzés, szőttes,
nemez, cserép, porcelán, faragás, hangszer, stb. Információval szolgálunk
majd egyéb híres Hungarikumokról is, mint pl. magyar kutyafajták,
lótenyésztés, néptánc, stb., valamint a gasztronómiai különlegességekről
mint pl. a magyar bor, pálinka, paprika, kürtős kalács, bogrács.

csipke, népviselet, bőr,

is,

Aki szeretne segíteni a kiállítás megvalósításában, vagy akinek vannak tárgyai,
melyeket vagy kiállítás, vagy eladás céljára fel tud ajánlani, kérjük, lépjen
kapcsolatba
Jakab Zsókával (ejakab2015@gmail.com) vagy Kramár Máriával (mekramar@gmail.com). És már most
írjuk be a naptárba a nyitó fogadás dátumát: 2016. szeptember 11. (vasárnap délután). További
részleteket hamarosan közlünk – addig is köszönjük támogatásukat és részvételüket!

Save the date
One element in the series of events commemorating the 60th
anniversary of the 1956 Revolution is a folk art exhibit titled
‘HUNGARICUM’ to better acquaint people with our special
Hungarian culture and traditions. The exhibit will be open
through the month of September at Zoka Coffee north of
University Village in Seattle.
There will be a wide selection of special Hungarian items on display, like embroidery, weaving, lace, folk
costumes, leather, felt, pottery, porcelain, wood carving, instruments, etc. We will also have information
on other famous Hungaricums like dog breeds, horse culture, folk dance, as well as gastronomic
specialties like Hungarian wines, pálinka, paprika, pastries, bogrács (the kettle that ‘gulyás’ is cooked in).
If you would like to help with the logistics of the exhibit, or have any items to donate either for the
exhibit or for sale, please contact Zsóka Jakab (ejakab2015@gmail.com) or Maria Kramar
(mekramar@gmail.com). The opening reception is scheduled for the afternoon of Sunday, September
11, 2016 – please mark your calendars! We will publish more details as we get closer to the date – thank
you in advance for your help and participation!

