
PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
ve Východočeské galerii

od 6 let

PRO DOSPĚLÉ
16:30 - 18:00

od 12 let

21.9. Smaltování
Lekce zaměřená na výrobu šperků seznámí
návštěvníka s technikou smaltování s jejíž
pomocí si každý vytvoří šperk dle představ.

5.10. Slepotisk
Workshop představí speciální techniku
reliéfního tisku z matrice, jejíž motiv si sami
připravíme. Výsledek lze využít jako přání
či záložku.

23.11. Stop motion animace
Seznámíme se se základy animovaného lmu
a vytvoříme si vlastní pohyblivý příběh.

14.12. Vosková batika
Výtvarné setkání seznámí návštěvníky
s technikou voskové malby na hedvábí.

PRO SENIORY
9:00 - 11:00

70 Kč
(materiál v ceně)
Dům U Jonáše

100 Kč
(materiál v ceně)
Dům U Jonáše

100 Kč
(materiál v ceně)
Dům U Jonáše

2021

25.9. Sádrové odlitky 
V rámci výtvarné dílny se děti seznámí
se sochařským dílem Evy Kmentové. Budeme
zkoumat otisky vlastního těla v keramické
hlíně, které následně odlijeme do sádry.

9.10. Prstové loutky cestovatelů
Inspirací bude výstava Léto u moře. Vytvoříme
jednoduché prstové loutky s tématikou
cestování. Zaměříme se na fantazii, myšlení,
komunikaci a spolupráci.

27.11. Abeceda
Seznámíme se s dílem Zdenka Seydla a jeho
výstavou Abeceda. Děti si vytvoří kresebný
obraz vlastního jména a vyzdobí znaky a
symboly, které jsou pro ně charakteristické.

18.12. Vánoční tvoření pro všechny

18.9. Zažij Pernštejny 
Prostřednictvím sítotisku se zaměříme na rod
Pernštejnů a prozkoumáme expozici Pět století
na zubra neplatí. V průběhu dílny připravíme
papírovou šablonu a vyzkoušíme tisk na textil.

2.10. Po stopách animace
Seznámíme se se základy animovaného lmu
a vytvoříme si vlastní pohyblivý příběh
s tématikou Léta u moře.

20.11. Abeceda
Workshop představí techniku linorytu
a možnost autorského tisku. Inspirací se nám
stanou hravé ilustrace Zdenka Seydla.

18.12. Vánoční tvoření pro všechny

Rezervace na emailu lazova@vcg.cz
nebo 720 991 274..

SOBOTA DĚTEM
13:00 - 15:00

Rezervace na emailu cihova@vcg.cz
nebo 720 991 274..

21.9. Smaltování
Lekce zaměřená na výrobu šperků seznámí
návštěvníka s technikou smaltování s jejíž
pomocí si každý vytvoří šperk dle představ.

5.10. Slepotisk
Workshop představí speciální techniku
reliéfního tisku z matrice, jejíž motiv si sami
připravíme. Výsledek lze využít jako přání
či záložku.

16.11. Strukáž
Experimentální zpracování černobílé fotograe.
Na fotograckém papíru za pomoci fotochemic-
kých roztoků vzniknou různé gracké obrazce.

7.12. Stop motion
Workshop se zaměří na základy animovaného 
lmu a práci s tabletem. Můžete tak vytvořit
krátký pohyblivý příběh.Rezervace dospělých a seniorů

na emailu cihova@vcg.cz nebo 720 991 274..
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