POZVÁNKA NA TVORIVÉ DIELNE V ZUŠ DK Bánovce nad Bebravou

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou srdečne
pozýva žiakov ZŠ, SŠ ich rodičov a učiteľov na TVORIVÉ DIELNE, ktoré sa uskutočnia
v piatok 14. decembra 2018 (piatok) od 9,00 hod.- 18, 00 hod. v priestoroch
Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a 15.
decembra 2018 (sobota) od 9,00 hod. – 13,00 hod. v priestoroch Základnej
umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou (v rámci festivalu
Kračún).
V piatok v čase od 9,00 do 18,00 sa môžete oboznámiť s tradičnými i netradičnými
remeslami prostredníctvom prezentácie kvalitných stredných umeleckých, priemyselných
škôl zo Slovenska. Podporíme vaše znalosti v environmentalistike, storytellingu
i arteterapii.
V sobotu v čase od 10,00 do 13,00 si môžete svoj talent rozvíjať vo filmovej,
pohybovej, divadelnej, pantomimickej, výtvarnej či pohybovej tvorivej dielni. Alebo len
prísť a zistiť, čo to ohľadom filmu, divadla, pohybu, pantomímy, či výtvarného umenia.
Čo sa dozviete?




informácie o rôznych remeslách, i kde sa dajú študovať, ba môžete si remeslo
i osobne vyskúšať
informácie o nových trendoch vo vzdelávaní v oblasti environmentalistiky,
storytellingu i arteterapii
aký máte talent, a v čom sa môžete rozvíjať

Využite možnosť:




osobnej komunikácie s remeselníkmi, odborníkmi v umeleckých oblastiach i v
environmentalistike
vyskúšať si remeslo na vlastnej koži
popýtať sa na všetko, čo vás zaujíma v súvislosti so štúdiom remesla,
environmentalistiky, storytellingu , arteterapii, filmu, divadla, pohybu,
pantomímy, či výtvarného umenia.

Veríme, že sa s nami zabavíte, poučíte a najmä získate cenné informácie !
Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
Na vašu návštevu sa tešia organizátori tvorivých dielní.

PONUKA AKTIVÍT:

piatok : ATUM 2018
14.december 2018 od 9,00

1. Súkromná stredná umelecká škola Hodruša – Hámre
zlatnícka dielňa, kováčska vyhňa, výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov,
umeleckoremeselné spracúvanie kovov ako zlatník a klenotník, škola ponúka aj nové
umelecké odbory podmienené reakciou na spoločenský dopyt a situáciu na trhu práce
2 .Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica
dielňa štukatérov, dielňa viazania kníh, ukážky kaligrafie a ozdobného písma, vzdelaní
umeleckí remeselníci, ktorí sa uplatnia v oblasti starostlivosti o architektonické pamiatky
- ich vonkajšiu a vnútornú výzdobu, ale aj o starožitnosti a tiež v múzejníctve
3. Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Topoľčany
grafická dielňa, keramická dielňa, kreatívna dielňa je zameraná na rozvoj fantázie a
vnímania. Mladí výtvarníci môžu na danú tému vytvoriť imaginatívny svet, v ktorom je
všetko možné
4. Stredná odborná škola drevárska Topoľčany
tesárska dielňa, dielňa tvorivej práca s drevom, široký odborný profil, absolventi sú
schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v
odvetví stavebníctva, v oblasti výroby stavieb, ich údržby, obnovy a rekonštrukcie
5. Magdaléna Kalabová: Envirodielňa UČÍME SA TRIEDIŤ ODPAD a ZDOBÍME
KOMPOSTÉR
hravou formou sa naučíme triediť odpad (papier, plasty, sklo), ale aj čo patrí do
bioodpadu a dá sa skompostovať
6. Martina Jánošíková: Od príbehu k pocitom, od pocitu k príbehu – storytelling
Pri slovách sa v mysli začnú odvíjať asociácie, nápady a rôzne aktivity. Martina to vie so
slovami, telom a mieša do toho rôzne cvičenia z dramatickej výchovy
7. Miriam Halamičková: Zažime to spolu nanečisto – arteterapia
mysľou hmýria farby a zvuky. A vie ich netradičným a tvorivým spôsobom prepojiť s
príbehmi, odohrávajúcimi sa v hlave. Výtvarné aktivity v príbehom nezvyčajným
spôsobom
Dielne umeleckých remesiel sú prednostne adresované žiakom siedmych a ôsmych
ročníkov, ostatné bez obmedzenia veku až do naplnenia ich kapacity.
Na tvorivé dielne je potrebné nahlásiť počet žiakov najneskôr do 6. 12. 2018 na
adrese zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk
Informácie u zástupcu školy Jozefa Lobotku na 0950 580 693.

sobota: KRAČÚŇ 2018
15. december 2018 - 10:00 – 13:00
1.Filmová pod vedením Matúša Slamku, ČT Brno
o filmových portáloch a všetkom, čo sa týka filmu
2. Pantomíma pod vedením Mateja Benčíka, Konzervatórium Bratislava
nonverbálna komunikácia, multikultúrne vyjadrovanie sa v divadle

3. Tanec 21. storočia pod vedením Jakuba Šika, DANCANDO Bánovce nad Bebravou
ladnosť tanca a pohybu v rytme hudby 21. storočia
4. Pohybová pod vedením Pavla Seriša, JAMU ateliér klaunskej scény, Brno
prierez fyzickým divadlom, pohybom, pantomímou, tancom cez absurdný humor standup comedy
5. Výtvarná pod vedením Márie Horváthovej, ZUŠ D.Kardoša Bánovce nad
Bebravou
vianočná pohľadnica vytvorená technikou monotypie. Proces vzniku pohľadnice cez hru a
experimentovanie s líniou a farbou, kopírovanie a dotváranie vianočných motívov
6. Divadelná pod vedením Renáty Jurčovej, TEATER KOMIKA LEVICE
fyzické divadlo, práca s pohybom a rytmom, tempom, dychom. Práca s koncentráciou,
predstavivosťou a autorskou tvorbou

Začína sa o 10,00 - končí o 13,00.
Na tvorivé dielne je potrebné prihlásiť na adrese zuzana.varhanikova@zusdkbanovce.sk
najneskôr do 13. 12. 2018.

