KURZ KRAJINOMALBY NA VELEHRADĚ 11.-18.8.2017
BLIŽŠÍ INFORMACE:
Kurz bude probíhat pod vedením Jany Rozkové a Kateřiny Rutherford, lektorek Školy vidění.
Cena týdenního kurzu pro dospělé je 2500,-Kč, malování jen některé dny 400,-Kč/ den.
Cena na týden pro děti, studenty a členy spolku PŠV je 1750,-. Malování jen některé dny 300,-/den.
Cena zahrnuje konzultace, malířské korektury a přednášky. V ceně NENÍ zahrnuto ubytování a strava.
Pokud se kurzu chcete zúčastnit, prosíme Vás o úhradu 50% ceny kurzu do 31.7.2017 na tento účet
1004602003/0800 a my Vám tímto zarezervujeme místo. Platbu prosím označte svým jménem a
slovem Velehrad. Zbývající část ceny kurzu zaplatíte v hotovosti až na místě, vystavíme Vám doklad o
zaplacení.
Na místě možnost zapůjčení malířského materiálu pro olejomalbu za 100.-Kč na den. V této ceně je
zahrnuto: barvy, štětce, terpentýn a paleta s kalíškem.
Našepsované destičky budou k zakoupení: 30x40cm za 60 Kč, 34x25 za 40 Kč, 40x50 za 80 Kč.
Našepsované malířské plátno bez rámu k zakoupení: 30x42 za 40 Kč , 60x45 za 80 Kč.
Podložky k přichycení plátna budou zdarma k zapůjčení. Materiál se bude platit až na místě.
Pokud budete mít materiál vlastní, zde je doporučený seznam pro olejomalbu:
Olejové barvy: Zinková běloba, Neapolská žluť, Permanentní žluť střední, Okr světlý, Siena přírodní,
Permanentní červeň světlá, Kraplak, Kobalt tmavý, Ultramarin, Green lake deep.
Dále: paleta s kalíškem, štětce, terpentýnový olej, hadříky,( to vše například v plastovém kufříku pro
řemeslníky) a plátna dle vlastního uvážení.
Nezapomeňte na polní stojan , eventuelně rybářskou skládací židličku a pokrývku hlavy - např. slamák.
Jiné techniky respektujeme, např.: akvarel, kvaš, akryl, perokresba, kresba.
V blízkosti je restaurace s denním menu. V případě zájmu možno také domluvit společné posezení ve
vinném sklepě.
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: atelier@atelier-rozkova.cz, mobil: 775 915 725
Budeme se na Vás těšit a rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.
UBYTOVÁNÍ
Ohledně ubytování kontaktujte Infocentrum Velehrad: tel. 571 110 538 nebo www.velehradinfo.cz
Zde jsou pro náš kurz v termínu 11.-18.8. 2017 zarezervovány 4 dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením a jeden apartmán pro 6 lidí. (Cena za celý apartmán je 1500,-Kč. Pozor, rezervace apartmánu
pouze do konce června! ). K dispozici pro všechny pokoje je kuchyňka. Ubytování se nachází ve 2. patře
Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.
Při rezervaci prosím nahlašte, že jste účastníkem kurzu malování a že si budete ubytování hradit
individuálně.
Informace o tomto ubytování i dalších ubytovacích možnostech na Velehradě najdete na:
http://www.velehradinfo.cz/ubytovani/
Také je možnost pronajmutí apartmánu v Uherském Hradišti a na Velehrad si dojíždět autem:
https://www.airbnb.cz/rooms/14803462

