KURZY V BŘEZNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM
TKANÍ NA KARETKÁCH
8.-9. BŘEZNA
Během víkendového kurzu 8.3.-9.3. se naučíte tkát na karetkách, číst vzornice,
zvládnete jednoduché i složité vzorování. Technika karetkování je stará
předtkalcovká technika a v současnosti nachází uplatnění jako zajímavý
oděvní doplněk, originální popruhy nebo jako doplňky k dobovému oblečení.
Možnost dokoupit si karetkovací sadu ( karetky, jehla, tkaný pytlík) nebo
knihu, autor je přímo lektor. Seznámíte se s technikou zapjastek, hřebenových
stavů, rámového stavu atd. Cena za kurz: 1600,- Možnost i jednodenní kurz.
Kurz je akreditován MŠMT. Po absolvování získáte Osvědčení.
ENKAUSTIKA
8. BŘEZEN
Technika malby, enkaustika.
Poznáte historií této zajímavé techniky
a naučíte se vybrat si správné potřeby kvalitní vosky, kvalitní papíry, enkaustické
žehličky, enkaustická pera apod.
Naučíte se vytvořit barevné kompozice
i tématické obrázky. Doporučíme vám další
využití vytvořených obrázků.
Doporučíme zároveň vhodnou literaturu
i spolehlivé dodavatele materiálu.
Každý účastník bude mít k dispozici vlastní
enkaustickou žehličku po celou dobu kurzu.
K dispozici budou i enkaustická pera
s různými hroty.
Odnesete si několik vlastnoručních obrazů s paspartou. Možnost dokoupit
rámeček z nabídky v dílně.
Cena 350,- Od 9.30, délka 2-3hodiny.
Lektorka Anna Talábová
KERAMIKA, MODELOVÁNÍ
20. BŘEZEN
Keramické odpoledne věnované
volné tvorbě, kterou krok za krokem
zvládne každý.
Od 16.30 hod
Cena 250,- , děti 70,- v doprovodu
dospělého.
K dispozici pomůcky, náměty
a inspirace.
Kurz je akreditovaný MŠMT.
PALIČKOVÁNÍ

22. BŘEZEN
PALIČKOVÁNÍ PRO
ZAČÁTEČNÍKY. Objevíte kouzlo tradiční
techniky, která i v současnosti nabízí nové
využití.
Foto výrobků, které si např. můžete na
kurzu vyrobit.

Kurz vede Lenka Máslová-Špetlová, nositelka certifikátu: Originální krkonošský
výrobek.
Paličky a herdule na kurzu k dispozici.
Cena: 800,- Pro účastníky přechozího
kurzu cena dle dohody s lektorem.
Od 10 hod.
TENERIFA
22. BŘEZEN
Tenerifa :
říká se jí také sluníčková krajka, je
prastarou textilní technikou. Název
pochází z ostrova Tenerife.
Využítí krajky je všestranné, např, jako
vsadka do halenky, ubrusu, polštářku,
nebo jako samostatná ozdoba.
V kombinaci s drátkem také jako šperk.
Od 9.30
Cena 350,KURZ ZÁKLADŮ ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
23. BŘEZEN
Na kurzu má každý účastník k dispozici šicí stroj nebo má možnost přinést si
svůj a zvládnout základy šití na něm. Lektorka vysvětlí základy pro obsluhu
šicího stroje a po úvodním zaučení se pustíme do ušití vlastnoruční tašky přes
rameno.
Na kurz si přineste vlastní látky, ze kterých chcete tašku ušít, doplňující prvky
budou k dispozici v dílně. Podrobnosti upřesním v emailu.
Od 9.30
Délka 5 hodin.
Jen pro 5 účastníků.

KURZ DRÁTOVÁNÍ
28. BŘEZEN
Na kurzu drátování můžete pod vedením Ing. Hanky Nýdrlové, lektorky
tkalcovského muzea, drátovat z měděného, černého či nerezového drátu.
Můžete si klasickou technikou odrátovat s sebou přinesenou keramickou
nádobu, květináč nebo využít nabídky nádob na kurzu. Můžete zhotovit
drátěný objekt, např. stojan na šperky aj.
Seznámíte se s technikou a náměty na další samostatnou práci.
Od 16 hod.
Cena 250,PŘEDENÍ NA KOLOVRATU A PRÁCE S VLNOU
29. BŘEZEN – 30. BŘEZEN
Dvoudenní kurz od soboty do neděle 30. března. Na kurzu se naučíte příst ovčí
vlnu, připravit si vlnu na další zpracování na česačkách a kramplích, získáte
návody na barvení ovčí vlny a naučíte se techniku plstění vlny. Můžete se
naučit uháčkovat si z upředené vlny např. čepici nebo šálu.
Můžete využít naši bubnovou česačku pro přípravu Vámi doneseného
materiálu.
Můžete vyzkoušet příst i jiný materiál: psí srst, len, bavlnu.
Poradíme, kde koupit ovčí rouno, kolovraty a pomůcky a barvy.
Možnost ubytování ( 250,-/noc) v pokojích s vlastním soc. zařízením.
Kurz je akreditovaný MŠMT pro další vzdělávání ped. pracovníků.
Cena: 1 600,- za dvoudenní kurz. Každý účastník bude mít k dispozici kolovrat
po celou dobu kurzu i ve večerních
hodinách. Vyzkoušíte si několik druhů
kolovratů. Čeká na Vás příjemně vyhřátá
dílna, v poledne polévka, káva a čaj po
celý den a uvolněná atmosféra.
Začínáme od 9.30 hod. v sobotu.
V neděli dřív - zaleží, jak se domluvíme.

PŘIHLÁŠKY A REZERVACE: email:
dumpodjasanem@seznam.cz
NEBO tel. 736275025 nebo
www.dumpodjasanem.cz

