IV Jarmark Świąteczny w Brennej
Organizowane na terenie całej Polski Jarmarki Bożonarodzeniowe to piękna przedświąteczna
tradycja. Panujący nastrój radości oraz poszukiwanie prezentów dla bliskich stały się
nieodłącznym elementem okresu Świąt Bożego Narodzenia. Mamy dobrą wiadomość,
nie trzeba pokonywać setek kilometrów, aby cieszyć się atmosferą takiego wydarzenia.
W Brennej już po raz 4. organizowany jest Jarmark Świąteczny. W tym roku jego termin
wyznaczono na weekend bezpośrednio poprzedzający święta, czyli 15 i 16 grudnia.
Wydarzenie odbędzie się w Parku Turystyki w Brennej Centrum. Warto już teraz zapoznać się z
przygotowanym programem i zaplanować swoje uczestnictwo w jarmarku świątecznym.
Na pierwszy dzień jarmarku zaplanowane zostały występy, warsztaty i animacje dla dzieci.
Na potrzeby warsztatów plastycznych sala “Kalejdoskop” breńskiego amfiteatru zamieni się w
pracownię artystyczną, gdzie dzieci, wspólnie z animatorami, będą mogły przygotować
wspaniałe ozdoby świąteczne. Specjalnie dla najmłodszych gości Park Turystyki odwiedzi
Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Będzie to okazja do świetnej zabawy i pamiątkowego
zdjęcia. Na scenie amfiteatru zobaczymy przedstawienie teatralne pt. “Opowieść wigilijna na
podstawie powieści Karola Dickensa”, w wykonaniu rodziców z przedszkola “Chichopotam”.
Równolegle do trwających atrakcji nastąpi otwarcie lodowiska. Tym samym oficjalnie powitamy
sezon zimowy w Brennej. Na miejscu dzieci i osoby dorosłe będą mogły wypożyczyć łyżwy i
wspólnie bawić się na tafli lodowiska. Zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy będzie koncert
kolęd w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Regionalnego “Mała Brenna”.
Tradycyjne zakupy będzie można zrobić przez cały weekend. Na odwiedzających czekać będą
sprzedawcy, lokalni twórcy i rękodzielnicy. Będzie to świetna okazja do nabycia wyjątkowych
podarunków dla bliskich osób. W Parku Turystyki zabrzmią melodie świąteczne, a na stoiskach
gastronomicznych będzie można kupić ciepłe napoje oraz jedzenie.
Cała impreza nie jest jeszcze jednym wydarzeniem komercyjnym, których nie brakuje w czasie
przedświątecznym. Spotykamy się, aby wspólnie celebrować nadchodzący czas i czynić dobro.
Podczas jarmarku przeprowadzona zostanie licytacja charytatywna, z której fundusze w całości
przeznaczone zostaną na leczenie mieszkanki Gminy Brenna, która dzięki naszej pomocy może
wrócić do zdrowia! Prawda, że piękne? Jednak to nie koniec, licytowane będą unikatowe
przedmioty stworzone specjalnie na ten cel charytatywny. Każdy może wesprzeć opisaną
inicjatywę poprzez podarowanie własnoręcznie wykonanego dzieła. Prace cały czas można
dostarczać do punktu Informacji Turystycznej w Brennej.
Zapowiada się piękny weekend, spotkajmy się w Brennej i razem stwórzmy magię
nadchodzących Świąt!

