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Cultură.

Întâlnire.

Rural.

Autogestionat.

REZERVAȚI-VĂ VIZITA
SAU EVENIMENTUL DVS.!
hd@hosman-durabil.org
+40-740-959.389



HOSMAN DURABILMOARA VECHE

Moara Veche este o bucată de școală despre

viața unui sat transilvănean. A fost reconstruită

din 2004. Forma tradițională a unei curți se

bazează pe o formă medievală. Diferite în

mărime, curțile constau întotdeauna dintr-un

„salon” (ger.: "Gute Stube") orientat spre

stradă, cu ușă și poartă. Moara Veche are

brutăria în clădirea din față, care este de obicei

urmată de un grajd care aici a devenit o moară.

În spate se află curtea cu șura cultură, urmată

de livadă.

Moara de făină aparținea unui morar român.

Folsind un motor pe benzină, a funcționat câ-

teva decenii. Așa s-au păstrat tehnicile tra-

diționale de morărit. Apoi moara a căzut în

paragină. Astăzi măcinăm ocazional furajere/

uruială. Motorul „Langen & Wolf” a fost primul

titular de licență pentru motoarele Otto din

Imperiul Austro-Ungar. Moara, care a fost

fabricată în 1920 de compania frații Schiel,

Brașov, are un culoar simplu și unul complet

cu ascensoare, curățare și cernere pentru 5

tipuri de făină.

Șura culturală a fost deschisă în 2017. Aceas-

ta servește drept punct de întâlnire și locație

pentru evenimente. Cu ea asigurăm o bază

economică pentru asociația noastră.

„Centrul Digital pentru femei pe Valea

Hârtibaciului”, finanțat de Fundația

Orange

„Podul 19”, realizat de asociația

MOLOTOK, Ucraina, și finanțat prin

programul „House of Europe”

Asociația Hosman Durabil este un ONG

independent și autogestionat cu sediul în

Hosman. Ea administrează complexul „Moara

Veche” cu șura culturală și brutăria Luijzei

precum marca regională „Din Hârtibaciu, cu

drag” și este prezent ca actor al societății

civile.

Următoarele proiecte le avem în 2020/2022:

Puteți susține munca noastră cu o donație.

Mulțumim mult!

Asociația Hosman Durabil

Bancă: Raiffeisen Bank, Sibiu

SWIFT/BIC: RZBR ROBU

in RON: RO39 RZBR 0000 0600 0712 7251

in Euro: RO76 RZBR 0000 0600 0714 2105

Moara Veche | www.moara-veche.ro

Principală nr. 211 | Hosman | com. Nocrich
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