KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 2/2015

Nejen pro tvořivé duše …

Cena: zdarma

Kurzy duben 2015

Slovo šéfredaktora
…

ALADINE
Cukrářský ateliér Hanky Rawlings: Zdobení sušenek, minidortíků a cupcaků pomocí razítek a šablon.
Kdy? 25.4.2015. Kde? Praha 4 Cena: 890,- (více na www.aladine.cz – workshopy a kurzy)
QÍTKO-HOBBY
Šperky ze sutašek: dozvíte se jak na prýmky a vytvoříte si brož či náhrdelník
Kdy? 18.4.2015 Kde? Prostějov Cena: 350,- (více na www.qitko-hobby.cz)
ROOYA
Kurz vinutých perlí na kahanu Minor - kytičky: vinutí květinkových korálků
Kdy? 14.6.2015 Kde? Palackého tř. 95, Brno, 10-17h
Více informací o volných místech najdete na www.rooya.cz
TIP na výlet:
PRAHA
Malá z rybárny: Miracle Film představuje výstavu k připravovanému filmu Malá z rybárny.
V kinech uvidíte 28.5.2015
Kdy? 2.4.-28.6. Kde? Malostranské nám. 21, Praha Více na www.malazrybarnyfilm.cz

Brno je za námi a my jsme
rádi, že se Vám líbilo.
Děkujeme všem za krásné
emaily a telefonáty plné
hezkých slov.
Nyní se uvidíme v Praze a to
v termínu 22.-24.května 2015.

Jsou tady Velikonoce a my
Vám přejeme, ať jsou veselé a
šťastné, barevné a sladké.

PRAHA, BRNO, OSTRAVA
Den otevřených dveří v České Televizi: 1.května si můžete přijít prohlédnout zákulisí České Televize.
Otevřeno je od 9-17h

A nezapomeňte na něco
nového, ať Vás nepoka…
beránek .

JINDŘICHŮV HRADEC
Čarodějnický den – v dílničce se můžete těšit na alchymistickou laboratoř (vyrobíte si např. sliz)
Kdy? 25.4.2015 Kde? Děbolín 26, Jindřichův Hradec. Vstupné: zdarma

Knížní novinky březen/duben2015:
Velikonoční tvoření – Velikonoční dekorace z papíru, lýka …. Vyzkoušíte si nejen dekorace domů, ale i ven (věnce,
přání, velikonoční zdobení, atd.)
Autor: Sylva Šporková. Vydáno: Grada 10.3.2015. Doporučená cena: 199,-, 64 stran.
Nápady na dárky z mojí kuchyně – nápady na dárečky z přírody.
Vydáno: Grada 11.3.2015. Cena: 349,-, 144 stran.
Bohémské háčkování – vzory na úžasné háčkování, které rozzáří celou Vaši domácnost.
Autorka: Marike Slumpová. Vydáno: Metafora v dubnu 2015. Cena: 329,-, 160 stran.

Ohlédnutí …
Dne 15.3.2015 se uskutečnil Veřejný bazárek pro maminky a jejich děti. Akce se konala v Sokolovně Králův Dvůr a
byla opravdu vydařená. I my jsme byli u toho a tentokrát jsme pro Vás v rámci této akce připravili dětské dílničky.
Vyrobit jste si u nás mohli jehelníček,
krásný „připomínkovač“ nebo velikonoční
slepičku. Největší úspěch zaznamenala
právě slepička, a proto Vám i přinášíme
informace jak na ni. Celkem jsme vyrobili
přes 35 slepiček a to je opravdu
obdivuhodný počet za 3 hodinky.

Slepička:
Obal na vejce
Bílá akrylová barva,
Červený a žlutý papír
Lepidlo, nůžky, štětec, fix

Z krajní části obalu na vejce vystřihnete základ pro
slepičku, natřete bílou barvou a necháte zaschnout.
Mezitím si připravíte hřebínek a zobáček.

Nezapomeňte ještě přidělat slepičce křídla, která jsme
opět vystřihli z plata na vejce. Zpracovali jsme celý obal
na vejce. Oči namalujete fixem.

Naše tvořivé děti ji zvládly za 15 min.

Všem dětem a rodičům děkujeme, bylo to
moc krásné odpoledne a už se těšíme zase na
další podobnou akci.
Více o dalších akcí najdete na facebooku
Veřejné akce.
A co připravíme příště za dílničku? Nechte se
překvapit.

U nás doma …
„Lidová umělkyně“
V každém čísle za vždy podíváme za jedním z umělců a kreativců ze světa. Tentokrát jsme se rozhodli, že zařadíme
umělkyni od nás z České republiky a to z Moravy z vesničky Louky.
Jmenuje se Anežka Kašpárková a je pro nás prozatím tou
největší umělkyní.
Anežka se věnuje malování modrých lidových vzorů již 40 let
a tak Vás nepřekvapí, že této ženě je již obdivuhodných 87
let a strčí každého „mladého“ do kapsy.
Každý druhý rok tak vzniká krásná modrá malba na bílou
kapličku (starý vzor se přemaluje bílou barvou a jede se
nanovo). Nemá žádnou předlohu, maluje pouze a jen podle
své fantazie a nápaditosti. Modrá barva je ovšem velice
nákladná, a tak na tvorbu paní Anežce přispívá Obecní úřad
Barvu kupuje a snaží se být vždy nápomocna, vždyť mají díky
tomu v obci unikát.
My smekáme, protože v takovém krásné věku udělat tak krásný a velký kus práce, je obdivuhodné. A vypadá to, že
paní Anežka nemá konkurenta. Posuďte sami.

Obec Louka leží v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín –
nachází se asi 4km od Velké nad Veličkou. A my
doporučujeme, až budete mít cestu do Hodonína, udělejte
si zajížďku na malovanou kapličku.
Více o obci na www.obeclouka.cz

KREATIVITA-HOBBY v Brně …

KREATIVITA-HOBBY® v Brně se uskutečnila ve dnech 27.-29.března 2015 již podruhé a byl
to jeden velký tvořivý víkend.
Jsme rádi, že se Vám akce líbila, že Vás potěšila, že Vás inspirovala a že Vám dala jistotu, že tvořit není zase
tak těžké. Inspiraci přinesli nejen vystavovatelé Vám, ale i Vy jste se ukázali jako zdatní tvořivci a přicházeli
jste na výstavu připraveni o nové dotazy a nápady. A tak něco málo fotek co jste mohli vidět, vytvořit a čím
se inspirovat.

Zaujalo nás …

DIORÁMY
Co si představíte, když se řekne diorám? Napadnou Vás malé scenérie? Pak jste na správně cestě.
Ano, takové umělecké diorámy tvoří i umělec, který si říká Talwst.
Na úplném začátku je stará krabička od náhrdelníku, zásnubního prstýnku, naušniček atd. Protože styl
krabičky určí i to jaká scéna se v ní bude odehrávat. A většinou se jedná o známé scény z dějin lidstva, jak
už to u takových diorám bývá.
Na počátku této myšlenky byla Paříž, jeden prodavač a stará krabička. Prodavač vyzval právě Talwsta, aby
si krabičku vzal a něco krásného z ní vytvořil. A tak se stalo, že vzniklo toto „malé“ umění.
A vy teď můžete posoudit sami, zda se umělec pod pseudonymem Talwst skutečně řadí mezi umělce.

Více na www.talwst.com

Pozvánka …
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