CVIČENÍ V KRESBĚ
PŘÍRODNÍM UHLEM
Kdy: od pátku 15.10. od večeře v 19 hodin (příjezd 16 - 19 hod.)
do neděle 17.10.2010 do oběda
Kde: horské středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně.
Program: většina dětí i dospělých je zvyklá kreslit pouze na vodorovnou plochu tak, že
si opřou ruku o desku stolu a kreslí podobně jako píší. Kresba u malířského
stojanu vyžaduje jiné držení kresebného nástroje a mnohem pevnější ruku,
neboť si ji nelze opírat o žádnou plochu, nebo jen z části. Úvodní kresby jsou
proto velmi jednoduché a slouží k upevnění a vycvičení ruky a k zvládnutí
základních výrazových prostředků kresby: linie a valéru. Rozvíjejí zároveň
vlastní tvořivost při uplatnění vlastních nápadů a lze je přizpůsobit i pro jiné
kreslířské nástroje: tužka, pastelky, giocondy, rudka, atd.
Cvičení jsou přípravou pro kresbu podle modelu, která bezprostředně na
tato cvičení navazuje. Začíná opět kresbou jednoduchých tvarů.
Cvičení používá lektorka ve své pedagogické praxi i pro nenandané studenty,
kteří jsou takto schopni naučit se dosti kvalitně ovládat kreslící nástroj a
zvládnout klasickou studijní kresbu. Díky těmto cvičením a postupnému
osvojování dovedností se nemusí žádný člověk, který by si chtěl studijní
kresbu vyzkoušet, bát nezdaru.
Na kurz je třeba si přivézt skládací polní malířský stojan, třeba i vypůjčený. Na tento
kurz bude v příštím roce navazovat další kurz studijní kresby opět s využitím stojanu.
Kurz je vhodný pro pedagogy i pro širokou veřejnost a pro děti nad 10 let.
Kurz je akreditován MŠMT pod číslem jednacím 3940/10-25-71 pro vyučující
předmětu Výtvarná výchova(dále jen Vv) 2. st. ZŠ,
- vyučující předmětu Vv na 1. st. ZŠ - jako rozšíření vlastních dovedností
a podnícení vlastní pedagogické tvořivosti
- učitelé Vv na gymnáziích
- učitelé výtvarného oboru na ZUŠ
- učitelé Vv speciálních škol
- vychovatelé školských zařízení využívající ve své práci výtvarné činnosti
- učitelé - vedoucí školních výtvarných zájmových kroužků a klubů
- speciální pedagogové Vv
- pedagogové volného času
Lektorka: Margita Abrmanová - absolvovala PF v Hradci Králové a od té doby se
věnuje pedagogické práci téměř výhradně v oboru výtvarné výchovy. Jako
učitelka Vv působila na ZŠ, ZUŠ, v době mateřské dovolené vedla výtvarnou
školičku při DDM. V současné době působí jako výtvarný pedagog na
Gymnáziu v České Lípě.
Absolvovala také několik kurzů arteterapie se zahraničními lektory.
Autorka semináře je členkou české sekce INSEA a Asociace výtvarných
pedagogů. Z výtvarných prací svých žáků uskutečnila již řadu výstav,
naposledy v létě 2008 v kulturním domě Crystal v České Lípě
Pracovala jako metodička a lektorka Pedagogického centra v České Lípě a
v Liberci. Je také lektorkou kurzů pro veřejnost.
Sama uspořádala autorské výstavy: v Praze (2005), v České Lípě (2005) a
v Turnově (2007). Zúčastnila se svými výtvarnými pracemi na výstavě
výtvarných pedagogů v Lomnici nad Popelkou (2006).

Ubytování: k dispozici je celkem 22 lůžek v 6 pokojích (3x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový
a 1x šestilůžkový pokoj).
Stravování: v ceně je plná penze (snídaně, oběd, večeře).
Cena:
dospělí
studenti děti do 15 let
s našimi lůžkovinami
1270 Kč
830 Kč
650 Kč
s vlastním spacákem
1210 Kč
770 Kč
590 Kč
Cena zahrnuje: program, výtvarné potřeby, ubytování, stravu, parkovné.
Platba: celá částka na účet 1304088309 / 0800.
Při platbě uveďte variabilní symbol – 33
specifický symbol – viz přihláška
Storno poplatek: do 8.10. 50% z celkové ceny, od 9.10. 100%.
Přihlášky: každý všední den od 8 do 14 hodin Petr Erlebach, správce střediska Eljon
a) telefonicky nebo faxem na čísle 499 523 852, mobil 732 580 154
b) poštou na adrese: Středisko Eljon
543 51 Špindlerův Mlýn 33
c) e-mailem: info@eljon.cz
Více informací o středisku Eljon získáte na www.eljon.cz.
Pokud byste měli zájem, můžete si svůj pobyt ve středisku Eljon po předchozí domluvě
se správcem i o několik dní prodloužit, kontaktujte nás.

Akce je určena pro každého, kdo má chuť tvořit a prožít
pár dní v příjemné společnosti.

