Kurz výtvarných technik na Ekofarmě BÍLÝ MRAK
Přijďte si vyzkoušet výrobu originálního šperku CÍNOVÁNÍM (cín, drátky, kůže,
sklo nebo nerost) a dále 3 různé výtvarné techniky - linoryt, akvatintu a tisk na
slepo - pod dohledem zkušených lektorek a navíc v klidu na venkově
Kde: Na ekofarmě Bílý mrak v Šachově u Borohrádku v Královehradeckém kraji
Adresa a jak k nám na: www.bilymrak.cz
Kdy: pátek 28.3. 2014 – neděle 30.3. 2014
Pro koho je kurz určen: pro výtvarné nadšence, pro maminky nebo tatínky na
rodičovské dovolené, pro budoucí studenty výtvarných škol, pro partu
kamarádek,… ☺ , navíc můžete vzít rodinu s sebou a nechat ji toulat se po
okolních lesích, jezdit na kole, navštěvovat muzea (např. Africké muzeum Emila
Holuba v Holicích, Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem,…)

CENA KURZU: 4 250,- Kč /osobu zahrnuje - kurzovné: 2 970,- Kč (tzn. 17 hodin
práce pod vedením zkušených a milých lektorek, v ceně základní materiál,
možnost dokoupit další materiál pro samostatnou tvorbu); ubytování na nově
zrekonstruované farmě pro účastníky kurzu: 740,- Kč/2 noci se snídaní;
občerstvení během kurzu (výborná vyvážená strava!!!) – cena za všechny jídla
(tzn. 3x oběd, 2x večeře, 2 x odpolední svačina): 540,- Kč
Možnost zajistit hlídání dětí.
Bližší informace na tel.: 603 309 592 nebo na emailu: susovi@bilymrak.cz
Přihlášky posílejte na email: susovi@bilymrak.cz; závazné přihlášení na kurz
znamená uhradit zálohu 50 % z ceny tzn. 2 125,- Kč.
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PROGRAM KURZU
Pátek
Postupný příjezd na farmu (možnost přijet i dříve)
12,00 – 13,15 prezence, uvítání na farmě, lehký oběd
13,15– 13,30 Zahájení kurzu a představení lektorek
13,30 – 14,00 Povídání a úvod do světa cínování (Lenka Vernerová)
14,00 – 18,30 Uprostřed odpoledne přestávka na malé občerstvení
1. skupina (max 4 osoby) VÝROBA ŠPERKU – pod vedením lektora
2. skupina (max 4 osoby) LINORYT - pod vedením lektora
3. skupina (max 4 osoby) LINORYT - pod vedením lektora
Sobota
7,30- 8,00 Snídaně
8,00 – 8,30 Povídání o grafice – co je to tisk z hloubky a co z výšky, možnosti linorytu, co je
to AKVATINTA , na co se hodí TISK NA SLEPO (BcA. Veronika Janoušková)
8,30 -12,45 s přestávkou na malé občerstvení
1. skupina - LINORYT – pod vedením lektora
2. skupina - VÝROBA ŠPERKU – pod vedením lektora
3. skupina – AKVATINTA – pod vedením lektora
13,00-13,45 oběd
14,00 – 18,30 s přestávkou na malé občerstvení
1. – 2. skupina - AKVATINTA – pod vedením lektora
3. skupina – VÝROBA ŠPERKU – pod vedením lektora
Neděle
8,00 – 8,30 snídaně
8,45 -12,45 s přestávkou na malé občerstvení
1. – 3. skupina – TISK NA SLEPO – pod vedením lektora
13,00 -14,00 oběd, ukončení kurzu
Lektorky: BcA. Veronika Janoušková vystudovala Institut restaurování a konzervačních
technik v Litomyšli, pracuje jako návrhářka v rodinné firmě Hajn. Velice ráda se také zabývá
grafickými technikami. Jako odreagování vede v Borohrádku výtvarný kroužek. Výtvarný cit
a vkus má vrozený a překvapí Vás, co všechno se dá jednoduše vytvořit.
Lenka Vernerová se cínování věnuje asi 5 let. Vystavuje a prodává v galeriích a obchodech
na různých místech České republiky. Počáteční fascinace sklem u ní přešla ve „fanatické
zaujetí“ pro minerály a jejich krásu. Nečekejte, že hned vyrobíte stejný šperk jako Lenka, ale
určitě se budete moci inspirovat nebo si domů nějaký Lenčin šperk odvézt…
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