Oslava letnic v Liběchově – výtvarné dílny „Malujeme pro kostelíček“
Program

SOBOTA / 14. květen 2016 / výtvarné dílny

13:00 zahájení na kopci u kostela sv. Ducha a sv. Hrobu


uvítání



slovo P. Anselma Pavla Kříže, O. Praem., o významu letnic a jejich symbolech



představení výtvarníků



zápis do dílen a seznámení s průběhem víkendu

14:00 začíná činnost jednotlivých dílen
Sokolovna: dílna pro děti, ale i dospělé
Lektoři: MgA. Jiří Miláček – tvorba společného obrazu, inspirovaného dílem Letnice malíře El Greca
výtvarnice Marie Poláková – rozvoj individuální kresby
Mgr. Vladimír Halada – sochaření s papírmašem

Husův dům: dílna pro rodiny s dětmi
Lektoři: Barbora Veselá – vytvoří s dětmi společné dílo – Noemovu archu
další tematika dílny: Strom života a jeho obyvatelé; matka a dítě – portrét

Konírna a zámecký areál: dílna pro dospělé a samostatné starší děti; individuální tvorba
Lektorky: MgA. Jitka Navrátilová
Bc. Jitka Čechová

V 18:00 hodin budou dílny ukončeny.

NEDĚLE / 15. květen 2016 / vernisáž výstavy Malujeme pro kostelíček

14:00–15.00

zahájení výstavy Malujeme pro kostelíček
Jan Čumlivski – Osteographia: Události sametové revoluce 1989 na zvířecích kostech
jednodenní výstavu uvede Mgr. Jan Vincenec
koncert ve stylu boogie woogie, hraje pianistka Jaroslava Šilhavá
následuje melodický klavírní doprovod vernisáže v podání Matěje Žáčka

15:00

vycházka zámeckou zahradou s odborným komentářem historika umění PhDr. Vítězslava
Štajnochra, Ph.D., a paní Ludmily Klimovičové, bývalé ředitelky zámeckých objektů v
Liběchově

V průběhu vernisáže na Vás čeká posezení u kávy v zámeckém areálu, prodej upomínkových předmětů
nebo projížďka na koni.

Poděkování
všem výtvarníkům, kteří se rozhodli vést naše dílny
panu Josefu Homolkovi, spolumajiteli zámku Liběchov, za bezplatný pronájem konírny
Abigail Rejchrtové Kozlíkové a Dušanu Thurzovi za poskytnutí prostor Husova domu
České obci sokolské za pronájem sokolovny
všem členům spolku Liběchov sobě, jejich rodinám a přátelům, kteří pomohli s přípravou akce
Dobro se nikdy neztratí, ale ve svůj čas přinese ovoce.
(citát z knihy Lectio Divina)

