Příměstský tábor Židovského muzea v Praze
BRNO

SRPEN II

„Ateliér v lipové aleji“
(Moravští umělci v příbězích)
Program
Pondělí: Mezi Brnem a Jeruzalémem – malířská tvorba brněnských rodáků Anny Ticho a Ludwiga Bluma, bádání v centru
města a výtvarné tvoření v OVK
Úterý: Dům pro dva mládence – lekce moderní architektury od Otty Eislera, bádání v terénu vilové Masarykově čtvrti, v domě
O. Eislera a jeho bratra Mořice
Středa: Šaty pro letušku – výlet do Prostějova za návrhářkou Lolou Beer Ebnerovou, výtvarná dílna v Muzeu a galerii Prostějov
Čtvrtek: Akvarely paní Hermíny – příběh rodiny Stiassni a její slavné vily, jejíž interiéry se zachovaly pouze na akvarelech Hermíny Stiassni, bádání ve vile a tvoření v její zahradě
Pátek: Jak se dělá vernisáž – návštěva Fait Gallery a příprava společné vernisáže vlastní týdenní tvorby v sále OVK

Pro koho
Tábor je vhodný pro děti od 11 do 15 let.
Maximální počet účastníků je 15 dětí, tábor je možné konat pro minimálně 8 účastníků.

Kdy a kde
Tábor se koná v termínu 17. 8. – 21. 8. 2020.
Převzetí dětí probíhá na adrese třída Kpt. Jaroše 3, Brno od pondělí do pátku v 8:00 hodin. Vyzvedávání na témže místě je
možné v 16:00 hodin.
Program probíhá jak na uvedené adrese v prostorách Oddělení vzdělávání a kulturu, tak ve vile Stiassni, ve Fait Gallery,
v centru Brna a v Prostějově.

Co s sebou na tábor
•
•
•
•
•
•

Pohodlné oblečení podle počasí
Vhodnou obuv
Přikrývku hlavy
Krém na ochranu proti slunci, repelent
Malý batůžek s lahví na pití
Lístky na MHD

Cena
Cena pětidenního programu činí 2 700,- Kč.

V ceně je zahrnuto
•
•
•
•
•
•

zkušení lektoři Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP,
pitný režim,
oběd,
odpolední svačina (dopolední svačina vlastní),
veškeré vstupné,
upomínkové předměty, odměny, pracovní materiál.

Storno poplatky
Storno poplatek při odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí 50% z celkové ceny.
Storno poplatek při odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí 100% z celkové ceny.

Ke stažení
• Přihláška

Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit na tel: 739 292 424 a email: brno@jewishmuseum.cz.
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