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Hoe het Erzgebirge een kerstwonderland werd
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In de donkere tijd van het jaar, als buiten alles in de greep is van de
ijzige koude, werken de bewoners van het Erzgebirge vlijtig verder. De
ovens van de werkplaatsen verspreiden een aangename warmte, de
geur van reukkaarsen zweeft door de ruimte. Op de werkbanken glijden
deskundige handen met fijne penselen over de lichamen van houten
paarden. Van de witte ogen tot de bruine staart, elk detail is met de hand
gemaakt, net als de dieren zelf. Ze worden gesneden uit een houten
band. Reifendrehen (banddraaien) wordt deze techniek genoemd. Dit is
net als het Spanbaumstechen (versieringen van houtkrullen maken) een
houtbewerkingsmethode die alleen in het Erzgebirge te vinden is.
Slimme inwoners van het Erzgebirge hebben dit vier eeuwen geleden
ontwikkeld toen de ontginning van erts niet meer voldoende was als
broodwinning.
Toen werden ook het kantklossen, het passementmaken en het
kunstsmeden steeds belangrijker. De streekbewoners hadden op dat
moment geen flauw idee dat hun volkskunst ooit wereldberoemd zou
worden. Het label "Echt Erzgebirgische Volkskunst" beschermt vandaag
zelfs internationaal de typische en luxueus bewerkte figuren uit het
Erzgebirge. Een wel verdiend keurmerk, want dit snijden en draaien is
alleen aan de meest ervaren handwerkslieden toevertrouwd. Een grote
mijnwerker van 30 centimeter wordt in ongeveer 40 uur gemaakt.
Ongeveer 220 werkplaatsen, van familiebedrijf tot middelgrote bedrijven
werken vandaag nog met de overgeleverde technieken. In voor het
publiek toegankelijke werkplaatsen kunt u over de schouders van de
houtbewerkers meekijken.
Vooral tijdens de advent tonen de bewoners van het Erzgebirge trots
hun liefdevol gemaakte notenkrakers, rookmannetjes en engeltjes. Dan
draaien in de warme vertrekken de piramides en in de vensters stralen
betoverende luchtbogen. Streekbewoners komen samen voor de
Hutzenabend, vertellen elkaar verhalen, zingen liedjes en brengen oude
gebruiken weer tot leven. Overal ruikt het naar verse kerststollen en
gebrande amandelen. Op in het totaal 35 kerstmarkten bieden
handelaren houten speelgoed en volkskunst aan. Tijdens deze dagen
begeleidt feestelijke fanfaremuziek de mijnwerkers tijdens hun optochten
in hun prachtige klederdrachten. Gezellige restaurantjes en cafeetjes
serveren de gasten Neunerlei, een maaltijd van negen gerechten.
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Allemaal tradities, die van generatie op generatie werden doorgegeven
en die in het Erzgebirge vandaag net zo levend zijn als toen. Allemaal
tradities, die van het Erzgebirge een uniek kerstwonderland maken.

Excursietips en data (model/voorstel – hier zou info moeten staan, die
voor het medium/de verschijningsregio/het tijdstip interessant is)
Speelgoeddorp Seiffen
Hauptstraße 95
09548 Kurort Seiffen

Kijkwerkplaats
Holzschmuckherstellung & Verkauf Klaus Schreiber
Dorfstr. 1
in 09456 Mildenau

Dag van de traditionele handenarbeid
21.10.2012: Bedrijven openen hun werkplaatsen voor geïnteresseerde
bezoekers

Kerstmarkten
03.12. – 04.12.2011 Schneeberger Lichtlfest
03.12. – 04.12.2011 Pobershauer Bergadvent

Bergparades
10.12.2011 14.00 uur

Bergparade in Zwickau

10.12.2011 14.00 uur

Bergparade in Johanngeorgenstadt

