Informace ke kurzu

Řemeslné léto 1
30. 7. – 4. 8. 2012
Kurz proběhne na Rychtě v Krásensku. Je to terénní základna Lipky a Rezekvítku, kde během
školního roku probíhají týdenní pobyty pro školy. Ubytování je v 3 – 6ti lůžkových pokojích,
stravování je zajištěno přímo v budově. K dispozici je velká učebna a sál s pódiem.
Termín: 30. 7.-4. 8. 2012 (od pondělka do soboty), příjezd mezi 12.00 – 14.00 hod.
Program začne v pondělí ve 14.00 (prvním společným jídlem bude večeře), končit budeme
v sobotu v 15.30 svačinou.
Témata letošního ročníku jsou velmi různorodá. Snažily jsme se naplnit Vaše prosby, které vzešly
z loňského roku (Řemeslného léta i Tvořivé letní školy).
Lektorů bude letos hned několik:
• Dana Saňková (pedagožka volnočasových aktivit pro děti a dospělé) - výroba smaltu, keramické
mozaiky
• Petr Novotný (umělecký řezbář) – dřevěná formička na pečivo
Abychom si protáhli těla, nabízíme menší výlet na kolech, cvičení a masírování. Masáže nejsou
v ceně kurzu.
Co s sebou:
Množství materiálu na tvoření bude zajištěno tak, abyste si každý z Vás mohl vyrobit výrobek od
každé techniky.
 Dřevěná formička na pečivo – materiál zajistíme
 Hudební nástroj – drhlo – ostrý nůž, svěráčky – kdo máte možnost
 Výroba smaltu, např. přívěšek, náušnice, spona do vlasů, štítek na dveře – materiál zajistíme,
vezměte si s sebou ale staré horší nůžky, se kterými je možné stříhat měděný plech. Pokud
někdo máte možnost dovézt nějaký odpad měděného plechu od pokrývačů, vezměte ho taky
s sebou, těžko se shání.
 Mozaika z kachlí – věšáček – štípací kleště na keramické dlaždičky, ostatní materiál zajistíme
 Drátování nádob – pro každou z vás budeme mít keramický květináč a skleněnou láhev,
budete-li chtít odrátovat svoji láhev nebo kameninový hrnec, vezměte si je s sebou, štípací
kleště a náplast na prsty s polštářkem (ať nedostanou tak zabrat )
 Šití drobností z filcu (zvířátka, skřítky, šperky) – materiál zajistíme
 Obal na deník – lněný a celovlněný zpracovaný suchou filcovací jehlou
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Tkaní – V průběhu celého týdne bude také možnost tkát na stavech: velký dvoulistový, stolní
čtyřlistový, kolíkový, holandský. Tato činnost nebude lektorovaná. Zajistíme zbytky
kobercových přízí a bavlněných ořezů. Omezené množství příze MarLen bude možno
odkoupit.

Jehly a nitě budou k dispozici, přesto se nám osvědčilo, že si berete s sebou i své šicí potřeby
(jehly, nitě, označené nůžky…).

Jak se do Krásenska dostanete:
 veřejnou dopravou – vlakem a autobusem přes Blansko nebo Vyškov
 autem – podle automapy najdete Krásensko snadno a přímo v obci vedle kostela
nemůžete Rychtu přehlédnout
Cena kurzu: 5 400 Kč. Částka je bohužel navýšena o 20% DPH, protože Lipka se stala jeho plátcem
od 1. dubna. Částku prosíme zaplatit nejpozději do 31. 5. 2012.
V ceně kurzu je ubytování, plná penze (5x/den), náklady na lektory, materiál, zapůjčení pomůcek.
Zároveň nám do 31. 5. 2012 zašlete originál vyplněné závazné přihlášky, kterou najdete v příloze.
Platit můžete buď hotově, nebo bankovním převodem na účet 19-5186610247/0100. Níže
najdete tabulku se jmény účastníků s přiřazenými, níže uvedenými, variabilními symboly. Pokud
chcete vystavit fakturu, zavolejte prosím na Lipku Heleně Žvakové tel. č. 543 330 839.
Storno poplatky jsou stanoveny takto:
Při odhlášení 20–15 dnů od 1. 7. 2012 storno 50 % ceny akce.
Při odhlášení 14–5 dnů před konáním akce storno 75 % ceny akce.
Při pozdějším odhlášení je storno celá částka bez nákladů na stravu.
Pokud za sebe zajistíte náhradníka, celá částka se na něj převádí.

Za všechny lektory se na setkání s Vámi těší
Alena Uhříčková a Renata Czelisová

Kontakt: Renata Czelisová, Lipka, Lipová 20, 602 00 Brno
tel.: 543 211 264, e-mail: renata@lipka.cz
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