Nabídka kroužků Atelieru Petrlenka pro šk.rok 2018/19

„Z HLIŇAČKA TVOŘÍLKEM“ – keramika a kreativní tvoření
kroužek probíhá jedenkrát za měsíc. Téma je dané.
V tomto kroužku se spojili Hliňáčkové s Tvořílky. Letos už nebudeme tvořit s rodiči ale děti začnou
tvořit sami za pomoci lektora.Vytvoří se zde dvě skupinky dětí dle věku a budeme pracovat na
výrobcích za pomoci lektora a vytvoříme originální výrobek.V letošním školním roce bude kroužek
více variabilní:děti si vyzkouší i jiné techniky než práci s keramickou hlínou. Těšit se mohou na
kašírování,fusing,šperk,drátování atd.)
S dětmi tvoříme projekt na několik lekcí nebo menší výrobek na jednu lekci. Děti musí zapojit
fantazii, představivost a svou kreativitu abychom společně vytvořili originální dílo.
Cena lekce Hliňáčci / 90 min/ 150,-Kč / lekce nebo permice 5.lekcí 690,-Kč 10. lekcí 1 350,-Kč
Tvořílci / 90 min/ 150,-Kč /lekce nebo permice 5.lekcí 690,-Kč 10. lekcí 1 350,-Kč
využité lekce se odškrtávají tak že v případě nemoci o nic nepřicházíte
šk.rok 2018/19 : čtvrtky, 17.1 /31.1. / 21.2. / 7.3./ 21.3. / 4.4. / 2.5./ 16.5/ 6.6./ 13.6. 2019
začátek od 16.00 hod

Otevřená keramická dílna pro dospělé
S „dospěláky“ se sekáváme se jednou v měsíci v pátek odpoledne / 17-20h/ a v sobotu dopoledne 912h/ . Každý účastník otevřené dílny má k dispozici různé druhy keramické hlíny, glazury, engoby,
licí a jiné formy a spoustu dalších pomůcek. Dále lektora který mu vždy pomůže najít tu správnou
cestu k originálnímu dílu.K dispozici jsou také obrazové inspirativní materiály a výrobky přímo
v ateliéru.
Pro účast na keramické dílně je nutné se předem na daný termín nahlásit. Dílna má omezený počet
míst tak aby nám tam bylo pohodlně.
Setkáváme se vždy při kávičce či u jiného dobrého nápoje, který je k dispozici. Rádi si u práce
popovídáme, sdělíme si zkušenosti, zážitky aj. Proto je to dílna pro dospělé a děti prosím jen
v nutných případech brát s sebou, aby myšlenka setkávání se v klidu při kávě mohla být zachována.
Duchem této dílny je hlavně klid a pohoda.Je to čas který převážně ženy účastnice věnují sobě a
svému odpočinku.
Termíny: pa 18.1 so 19.1. / pa 22.2 so 23.2 / pa 22.3 so 23.3 / pa 26.4 so 27.4 / pa 24.5. so 25.5 /
pa 14.6. so 15.6. 2019
cena jedné lekce /180 min / 350,- Kč práce s hlínou / pouze glazování aj. bude posuzováno na
místě/.v ceně veškeré dekorační pomůcky, engoby, glazury, dva výpaly /přežah,ostrý výpal/ pomoc
odborného lektora, odborná literatura a inspirace atd.

Letos chceme termíny keramických dílen ještě obohatit o Fusing (spékané
sklo). Pokud se domluví alespoň 3 účastnice bude součastně v pátek
s keramikou probíhat i dílna se sklem.
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