Tisková zpráva

Prázdninové programy pro děti
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách

Muzejní dětský příměstský tábor LETEM LÉTEM
Již šestým rokem připravuje svitavské muzeum na prázdniny muzejní příměstský tábor, aktivní trávení
volného času uprostřed historie, umění a řemesel. Každý rok má jiné téma, které většinou kopíruje letní
výstavu v muzeu. Postupně jsme společně prošli Trstěnickou stezkou, Po stopách slavných Svitavanů,
vyšplhali jsme K vrcholům, a vyzkoušeli si, zda má opravdu Řemeslo zlaté dno. Téma letošního tábora je
Letem létem - využijeme unikátní výstavy Historie letectví v Pardubickém kraji a z dětí se v letošním roce
stanou při celotýdenní táborové hře letci. A protože zájem rodičů i dětí je opravdu velký a místa v něm jsou
každoročně dlouho dopředu obsazena, otevíráme letos dva termíny:

13. – 17. července a 10. – 14 srpna.
Program je opravdu pestrý. Je připravena výroba modelu letadla pod dohledem spoluautora výstavy
a zkušeného modeláře PhDr. Pavla Petra, návštěva výstavy o letectví s interaktivními prvky, výroba
kamenných šperků a reliéfů v muzejních dílnách s uměleckou kamenicí a výtvarnicí Vítězslavou Morávkovou
a reliéfů ze dřeva s řezbářem a výtvarníkem Jiřím
Kosinou.
Navštívíme novou naučnou stezku s řadou otázek
a odpovědí Vodárenským lesem, který místy
připomíná šumavské hvozdy, vypravíme se na
letiště do Starého Města a také do České Třebové možná do nově zbudovaného muzea, ale určitě
do bazénu. Své město děti poznají na dobrodružné
procházce s městským historikem a na nově
vybudovaném hřišti se naučíme všichni hrát
diskgolf. Na závěr nás čeká ukončení tábora
s vyhodnocením celotýdenní hry a vernisáží výstavy
výrobků dětí za účasti rodičů a dalších rodinných
příslušníků.
Co je na tomto táboře potěšitelné, že není pouze
„odložištěm“ dětí o prázdninách. Nenásilnou formou se tu během jednoho týdne dozví mnohé o historii svého
bydliště a okolí, ale také o sobě samém, o svých schopnostech a zručnosti. A to není málo.

Řemeslné workshopy pro děti
V muzejních dílnách budou probíhat v červenci (22. a 23.7.) kamenický a sklářský workshop pro děti ve věku
od 8 do 15 let. V průběhu jednoho dne se bude dětem věnovat lektor – odborník daného řemesla a absolventi
si domů odnesou vlastnoručně vyrobený hotový výrobek – reliéf, šperk, vitráž. Cena workshopu je 350 Kč,
v ceně je mzda odborného lektora, materiál, zapůjčení všech pracovních a ochranných pomůcek a pitný režim.
Pár míst v kurzech je ještě volných - zájemci se mohou hlásit v Městském muzeu a galerii ve Svitavách na
tel.č. 461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.
Více informací: Blanka Čuhelová, cuhelova@muzeum.svitavy.cz, 777 579 859

