
VÝTVARNÝ WORKSHOP 
 „RÁMUJEME HRAVĚ“ (Praha)
tvořivé nápady nejen pro učitele MŠ, ZŠ, vv kroužků

 inspirace na výtvarné činnosti a tvořivé zdobení rámečků

Kurz bude akreditován MŠMT. Jeho absolvováním získáte osvědčení. 
Také je zde možnost proplacení zaměstnavatelem
pro pedagogy (informujte se ve vaší organizaci).

Kde:
Výtvarná dílna „Malování a kreslení“
Balbínova 28
Praha 2

Spojení ze stanice Florenc metrem na stanici Muzeum nebo
pěšky je to kousek od hl. Nádraží. Vvyjdete z metra
na stanici Muzeum na ulici Vinohradská. Za zády budete mít Václavské náměstí a budovy
Národního muzea. Po Vinohradské ulici minete odbočku na ul. Španělská, a pak odbočíte do
leva na Balbínovu. V blízkosti je výtvarná cukrárna
a přímo v dílně je i prodejna výtvarných potřeb, kde vás při vstupu nasměrují.

Kdy:
sobota 10. října 2015, od 10 do 16 hodin.

Co se bude dít?

- Zdobení rámečků, zaměříme se na složitější techniky, které je lepší si vyzkoušet předem v praxi. Zdobení
rámečků s využitím různorodých výtvarných technik: asambláž, malování, otisky, broušení, starobylý vzhled. K
dispozici budou i abecední a číslicová razítka.
 
-Technika tisku z koláže, vyzkoušíme jednoduchou metodu tisku bez lisu, kdy si vyrobíme obrázky do rámečků.
Využijeme i výtvarné experimentování, kombinování technik a pokusy s materiálem, co bude na místě.
To je vždy objevné a zajímavé. 

-Rám recyklovaný z lepenky, výroba rámečku recyklací
 lepenky, využití prostorového efektu vlnité lepenky, lepení, 
stříhání, koláž, zdobení.

-Paspartování, výroba paspart na obrázky,
ladění barev s ohledem na paspartované dílo.

V ceně kurzu je materiál, 3 kusy rámečků a 
malé občerstvení. Můžete si donést i vlastní 
rámeček, pokud máte, třeba i starší, na pokusy.
Pokud chcete rámovat nebo paspartovat dětské práce,
 je možné si je donést. Nejlépe se hodí jednoduché 
kresby max. vel. A5. Obrázky k paspartování a rámování
 si budeme i vyrábět  pomocí tvořivých technik.
 
Cena kurzu pro účastníky programu výtvarný rok, samoplátce je: 1500,- Kč
Jinak běžná cena: 1700,-Kč

kontakt na lektorku :Jana Podzemná, 608 644 313, j.podzemna@email.cz

mailto:j.podzemna@email.cz

