VÝTVARNÝ SALON XVII.

Moje město, můj domov.
Zveme všechny, jak nám již známé kurzisty, tak i nové zájemce o výtvarné umění
a rukodělnou tvorbu. Cílem našeho výtvarného salonu je nabídnout příjemný prostor
pro setkávání, tvůrčí relaxaci, vlastní tvořivost a zároveň představit muzeum tak, jak ho
běžný návštěvník nepozná. Náplň kurzu je přizpůsobena tak, aby ji zvládnul pod vedením
zkušeného lektora každý.
Téma pro tento salon je letos protknuté oslavami výročí 750 let města Turnova, historií
tohoto města, spojeného s útulným domovem většiny z nás.
Kurzy se konají každý čtvrtek v Kamenářském domě vždy od 14.00 do 16.00 hod.
nebo od 17.00 do 19.00 hod.
Kurzovné činí 1800 Kč a zahrnuje veškerý materiál a externí lektory. Kurzovné můžete
uhradit na konto 107-8960770287/0100 (uveďte prosím své jméno a název kroužku),
nebo hotově v Kamenářském domě.
Zájem o Vaši účast v jednom z termínů prosím hlaste Janě Válkové Střílkové.
Na níže uvedeném kontaktu se také můžete dozvědět i podrobnější informace o celém
kurzu.
Kontakt:
e-mail:
mob:

janice.tikov@seznam.cz
603330576

Moje město, můj domov.

Harmonogram Výtvarného salonu:
17. 2. Pravý smalt. Prorývaná originální cedulka na dveře. Lektor Lucie Čapková
24. 2. Pravý smalt. Prorývaná originální cedulka na dveře. Lektor Lucie Čapková
3. 3. Teplé vlněné papučky přesně na Vaši nožku I. Lektor Iva Válková
10. 3. Teplé vlněné papučky přesně na Vaši nožku II. Lektor Iva Válková
17. 3. Teplé vlněné papučky přesně na Vaši nožku III. lektor Iva Válková
24. 3. Netradiční dekorované kalabasy do interiéru. Lektor Liduška Infeldová
31. 3. Malovaný ptáček, závěsná dřevěná dekorace. Lektor Jana Válková Střílková
7. 4. Salon není! V Kamenářském domě vernisáž výstavy Z Turnova na carský dvůr, do gulagu
a zpět – Rodina Alexandra F. Kotlera
14. 4. Tradice domova v drátovaném velikonočním vejci. Lektor Jana Válková Střílková
21. 4. Komentovaná prohlídka výstavy Náměstí, kterým šly dějiny. Kurátor Antonín Mojsl
28. 4. Historická fotografie Turnova v novém obraze (koláž). Lektor Jana Válková Střílková
6. 5. Netradiční technika domácího léčení. Lektor Hana Kristel
12. 5. Šperk inspirovaný zpracováním granátů v Turnově. Lektor Jana Válková Střílková
Předpokládaná náplň se může v závislosti na čase a zdravotním stavu lektorů, přednášejících
a dostupnosti materiálu měnit.

Projekt Výtvarný salon XVII. finančně podpořilo Město Turnov.

PŘIHLÁŠKA – XVII.VÝTVARNÝ SALON 2022
Moje město, můj domov.

jméno, příjmení:
mobilní telefon:
e-mail:
Podpis:

kurzovné:

1800 Kč
platba pouze bankovním převodem na účet: 107-8960770287/0100
+ do poznámky uveďte své celé jméno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzovné na tři měsíce činí 1.800 Kč a zahrnuje veškerý materiál, externí lektory a půlroční
vstupenku do muzea zdarma.

