
Obohaťte své dítě o prázdninové dny naplněné
tvorbou a kulturou. U nás dostává prostor pro
sebepoznání a naplnění všedního dne krásou
tvorby pod vedením akademickéhomalíře
a pedagoga Mgr. Levona Lavyana.

Kurz: 11 denní / 9:00 – 15:00 hod
• 10 dní po - pá: od 09:00 - 15:00 hod
• sobota:od 14:00 hod slavnostní ukončení kurzu

VERNISÁŽÍ.

Místo konání:
Akademie/Ateliér, Nádražní 532/157,Ostrava

Termíny kurzů:
• 22. 6. - 3. 7. 2020 (bez víkendu 27.- 28. 6.)
+ 4. 7. 2020 vernisáž

• 13. 7. - 24. 7. 2020 (bez víkendu 18. - 19. 8.)
+ 25. 7. 2020 vernisáž

• 27. 7. - 7. 8. 2020 (bez víkendu 1.- 2. 8.)
+ 8. 8. 2020 vernisáž

• 10. 8. - 21. 8. 2020 (bez víkendu 15.- 16. 8.)
+ 22. 8. 2020 vernisáž

• 17. 8. - 28. 8. 2020 (bez víkendu 22.- 23. 8.)
+ 29. 8. 2020 vernisáž

Věkové skupiny: od 10 do 12 let
od 13 do 18 let

Počet osob:max 10

Náplň kurzu:
• ART diagnostika dítěte
• kresba, malba, grafika
• modelování s hlínou
• tvorba eskízy (abstrakce z barevného papíru)
• plenér (malování v přírodě)
• videoprojekce děl známýchmistrů a jejich umění
• teoretická část: co je to kultura, etika, estetika
a ekologie člověka

Co si dítě odnese sebou a čím se obohatí?
• ART diagnostika
• čas strávený tvorbou
• nové životní zkušenosti
• nové kamarády a tvůrčí přátele

Cena kurzu: 4 000 Kč

V ceně kurzu je:
• papíry, pigmenty
• zapůjčení: malířského stojanu + paleta, stojan
pro práci s hlínou

• sociální zázemí, lednice, rychlovarná konvice
• pitný režim po celý den (voda s citronem)

Není v ceně kurzu:
• možnost využití svých pomůcek, nebo vám je

všechny zajistíme (cena 580 Kč).

• Chutné polední menu, s výběrem tří jídel, naším
studentům zajišťuje: PIZZERIA DAADRIANO 2,
Nádražní 1009/133, jen pár kroků od nás.

Všechny informace naleznete na našich stránkách.

Kontakt: Akademie / Ateliér, Ostrava, Nádražní 532/157, info@ShemBar.com

tel. 774 877 208

Prožijte malířské prázdniny

ShemBar.com


