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   Termín konání  
   26., 27. a 28. února 2020                  Věkové rozmezí 
   9:00 - 15:00 hodin                                8 - 14 leté děti                                                                                                                                                                      
 
 
Lektor 
Mgr. Pavla Vargová, galerijní pedagog Becherovy vily 
 

Denní režim 
Docházení: středa 26. 2. 2020, čtvrtek 27. 2. 2020 a pátek 28. 2. 2020 od 9.00 do 15.00 hodin. 
Aktivity jsou rozděleny na dopolední výtvarné činnosti, odpočinek v přírodě po obědě, a odpolední 
výtvarné a rukodělné aktivity. Děti je třeba vybavit oblečením, které si mohu umazat,                          

a vlastní svačinou na celý den - pitný režim po celý den a malé občerstvení v podobě ovoce 

zajišťuje galerie.  

Cena 
250,- Kč/den zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, drobné občerstvení 
(ovoce) a celodenní pitný režim. Přihlásit se je nutné předem vyplněnou přihláškou na 1 až 3 dny.  
Zaplatit lze pouze hotově před začátkem dílen, či zakoupit vstupenku po domluvě předem.  
(Dílny se uskuteční pouze, pokud se přihlásí min 5 dětí.) 
 

 
Výtvarná tvorba v jednotlivých dnech 
Výtvarné činnosti budou zaměřené na design, textil a netradiční přístupy v kresbě, malbě  
a prostorové tvorbě, s ohledem na tradiční i moderní výtvarné postupy a ekologii. Děti se seznámí  
s historií vybraných technik a osvojí si práci s pomůckami a výtvarným materiálem. 
Ve středu si z betonové směsi vytvoří svícen v kombinaci s malovaným sklem, z porcelánového 
šálku vyrobí jehelníček, a z papíru vystřihají a slepí prostorové objekty.   
Čtvrteční tvorba se zaměří na práci s textilem. Během dne děti vytvoří pytlíky s průhledným dnem 
(případně šál) s dekorem v podobě zažehleného plastu a vyšívané XXL knoflíky (brože).  
V pátek je hlavním tématem kaktus v různé podobě a provedení jak v prostorové tvorbě, v malbě 
(zelená imaginace), tak i v kresbě a kaligrafii.  
 
 
Informace a přihlášky na vargova@galeriekvary.cz nebo na telefonu 734 788 029 - Pavla Vargová 

Prázdninové tvoření v Becherově vile 2020 

 

http://www.becherovavila.cz/
mailto:klsakova@galeriekvary.cz

