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4 tvůrčí pondělky v létě 2019

Určeno pro: Rodina, skupina, Menší děti s doprovodem, Senior, Výletník, běžný turista
GPS: 50°44'17.496184570803166"N, 13°29'28.359375"E
Datum konání: 05.08.2019
Začátek: 10:00
Konec: 12:00
Obvyklá doba trvání: 2 hod
Vzdálenost od centra: 50.56 km
Bod zájmu: Ostatní
Praktické informace:
Přihlášky prosím předem:
Telefonicky: 724192279, e-mailem: irena.styrandova@seznam.cz
Lekce vždy od 10 do 12 hodin, sraz v 9:45 v Dílně ručního papíru.
Počet účastníků je maximálně 15.
Těšíme se na vás!
Velká Dominikánská 33
412 01 Litoměřice
Web: www.rucnipapir.com
E-mail: irena.styrandova@seznam.cz
Telefon: 724092279
Adresa: Velká Dominikánská 285/33, 412 01 Litoměřice
Zdroj: www.rucnipapir.com

Workshopy pro děti, studenty i (pra)rodiče.
V rámci oslav 800let Litoměřic přinášíme program založený na pozorování a naší intuici.

15.7.2019 Socha (malba a muchláž) inspirace – morový sloup
22. 7. 2019 Objekt (ruční papír) inspirace – barokní štíty domů
5. 8. 2019 Reliéf (plastika z papíroviny) inspirace – domovní znamení
12. 8. 2019 Mozaika (koláž z ručního appaíru, květin, přírodnin…) inspirace - dlažba

Ve 4 tvůrčích dílnách přeneseme své zážitky na papír. Všimneme si barokní architektury na
Mírovém náměstí. Pokusíme se tvořivě, vlastním vyjádřením, nezávisle na „umění baroka“ za
použití zcela současných prostředků a rozmanitých výtvarných technik zhmotnit pomocí
papíru naše zrakové, hmatové dojmy a vytvořit tak Most mezi staletími.
Příspěvek na pomůcky činí: děti 100 Kč, dospělí 200Kč.
K dispozici zástěry a rukavice.
Vedoucí projektu a zároveň lektorkou je Ing. Irena Štyrandová.
Projekt je určen pro všechny zájemce, od dětí (do 6 let v doprovodu dospělého) po seniory.
Využijte prázdninového letního času!
Přihlášky prosím předem:
Telefonicky: 724192279, e-mailem: irena.styrandova@seznam.cz
Lekce vždy od 10 do 12 hodin, sraz v 9:45 v Dílně ručního papíru.
Počet účastníků je maximálně 15.
Těšíme se na vás!
Velká Dominikánská 33
412 01 Litoměřice
www.rucnipapir.com
Podpořilo Město Litoměřice z grantového programu

