LETNÍ ART CAMPY 2020
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
ONCE UPON A TIME

Termín: 13. - 17. 7. 2020
Čas: 8:30 – 16:00
Místo: Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, 666 01 Tišnov
Pro dět: 8 - 13
Lektor: Betty Adamcová, aadka Kaacoeeová,
Cena: 1900 - Kač
M,š o,d hoy kvmiksy a knihy á angeičtně? Baáí tě áymýšeet příběhy skeče ho,t diáadev nebv nat,čet ko,tk, áidea keipy a
animacoe? Nabízíme diáadeeně-áýtáaoný t,bvo s angeičtnvu á povstvo,coh Müeeeováa dvmu. Dvpveedne budvu angeicok, s
kvmunikatáními hoami vdpveedne budvu távřiá, s áyo,běním kueis a evutek nebv nat,čením angeicoky hoanýcoh scoének.
Sepíšeme scoén,ř ovzehoajeme příběhy a povcoáičíme angeičtnu. Nebudvu samvzřejmě cohybět oůzné pvhybváé hoy z,žitky
áypo,áění áýeet za překáapením a p,teční poemiéoa scoének a áideí.

UMĚNÍ SE VČELAMI

Termín: 17. 8. - 21. 8. 2020
Čas: 8:30 – 16:00
Místo: Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, 666 01 Tišnov
Pro dět: 6 - 13
Lektor: Maotna Jindřiškvá, aadka Kaacoeeová,
Pvznej sáět včima áčee! Jak áidí a žije áčeea? T,bvo tématcoky naá,že na áýstaáu vboazů Jana Kaaopíška jehvž uměeecok,
távoba je áčeeami sieně inspiová,na. Účastnícoi t,bvoa se mvhvu těšit nejen na áýtáaoné aktáity aee i na po,coi s příovdninami
áčeeím ávskem tecohnikvu vdeíá,ní nebv na koeatání zahoadničení či távobu hmyzícoh hvteeů. Vz,coným hvstem Aot Campu
bude maeíř a áčeeař Jan Kaaopíšek. Pváí v áčeeaření jakv takváém povběhne uk,zka žiáýcoh áčee á vteářeném úeu spveečné
maevá,ní ze žiávta áčee nebv távoba dvpisu áčeek,m dv úeu. Nebude cohybět áýeet za áčeeařsky zajímaáými vbeastmi a
coestami medu á vkveí Tišnváska. V p,tek povběhne áeonis,ž poacoí a z,žitkvá, vcohutn,áka z povduktů kteoé bycohvm bez áčee
neměei.

BOTANIKUS

Termín: 24. 8. - 28. 8. 2020
Čas: 8:30 – 16:00
Pro dět: 6 – 15
Místo: Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, 666 01, Tišnov
Lektor: Ioena Iškieává, Tvm,š aybníček
Pvzvová,ní koajiny ovstein a žiávčicohů se stane naším inspioačním zdovjem a áýcohvdiskem k daeší áýtáaoné po,coi ovzávji
předstaáiávst a fantazie. Fvomvu áýtáaonýcoh heo si dět vsávjí někteoé áýtáaoné tecohniky a pvstupy jakv eaáíováan, koesba
tuší vtskvá,ní z,keady goafcokýcoh tecohnik tsk z kve,že a áyužit šabevn při seoi,ením vpakvá,ní. Účastnícoi si zkusí také
povstvovávu távobu po,coi se dřeáem heínvu a ávdvu. Během spveečnýcoh diskuzí a poezentacoí áeastnícoh áýtáaonýcoh poacoí se
dvtkneme i tématu áýznamu koajiny pov žiávt čeváěka a důeežitvst vcohoany žiávtníhv povstředí pov toáaee udožiteený ovzávj.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účastníky t,bvoů můžete přiheašváat na coeeý týden stejně jakv na jednvteiáé dny.
Cena celkem: 1800 - Kač za dítě/ svuovzeneco seeáa 100 - Kač. Cena za 1 den: 360 - Kač. V coeně je zahonutv stoaává,ní (vběd
vdpveední sáačina pitný oežim) a áeškeoé áýtáaoné pvtřeby.
Kontakt/informace/přihlášky:
aadka Kaacoeeová, oadka.kacoeeováa@kuetuoatsnvá.coz tee: 730 167 598

http://www.mekstsnvá.coz/gaeeoie https://www.facoebvvk.covm/aaeeoieJvsefaJambvoa/

