Biuro Podróży i Turystyki Almatur Poznań Sp. z o.o.
61-821 Poznań, ul. Ogrodowa 9/43
(wejście od ul. Ratajczaka 8)
tel.: +48 (61) 855 76 33, 855 76 34; fax.: +48 (61) 856 02 27
e-mail: poznan@almatur.pl
http://www.almatur.poznan.pl

ZIELONA SZKOŁA Z ARTYSTYCZNĄ DUSZĄ
Celem prowadzonych przez artystów warsztatów, jest doskonalenie sprawności manualnych,
pobudzanie twórczej inwencji i artystycznej ekspresji oraz wprowadzenie w świat projektowania,
charakteryzacji i stylizacji. Codzienne, dwa 3-godzinne bloki tematyczne oraz zajęcia rekreacyjno
sportowe pozwolą odprężyć się ciało i dusze na łodzie natury.
Zakwaterowanie:
Do Waszej dyspozycji Ośrodki Wypoczynkowe i Sportowe w całej Polsce. Pokoje 2,3,4 i 5 os.
łazienkami. Polecamy między innymi: Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Jarosławiec,
Trójmiasto, Łebę, Duszniki Zdrój, Karpacz, Szklarską Porębę, Zakopane, Białkę Tatrzańską,
Polańczyk lub Berezkę w Bieszczadach oraz zielone okolice każdego dużego miasta w Polsce.
Wyżywienie:
Całodzienne 3 posiłki.
Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu
Ostatni posiłek śniadanie w dniu wyjazdu

1 dzień:
Przyjazd do ośrodka, pierwsze zajęcia artystyczne, obiadokolacja
projektowanie graficzne - wprowadzimy Was w tajniki
projektowania na potrzeby reklamowe, czyli przejdziecie drogę od
projektowania logo firmy, przez plakat, wizytówkę lub folder na
oprawie całej identyfikacji wizualnej skończywszy. To bardzo się
przyda, żeby projekty Waszych kolekcji nie pozostały bezimienne.
Otóż każdy z Was doszyje swoim kreacją metkę z wymyśloną przez
siebie nazwą firmy.
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2 dzień
Podstawy rysunku i malarstwa: Przy pomocy takich technik jak
ołówek, tusz, węgiel, flamaster poznacie zasady szkicu i rysunku
światłocieniowego. Nauczycie sie również podstaw rysunku
projektowego (zasady perspektywy, wymiarowania, tworzenia plansz)
i anatomicznego (proporcje, budowa ciała, portret). Zostanie Wam
przedstawiona rola barwy w sztuce i w projektowaniu (zajęcia
teoretyczno - praktyczne). Przy pomocy pasteli, kredek akwarelowych
oraz farb akrylowych będziecie tworzyć dzieła malarskie na papierze,
kartonie i podobraziu (płótnie). Zwracając uwagę na charakterystyczne
nurty w sztuce, zmierzycie się z niełatwym zadaniem i zrealizujecie
własne autoportrety wykorzystując taką technikę jak kolaż.
Projektowanie, ozdabianie i wykonywanie przedmiotów użytkowych:
filcowanie – przy pomocy specjalnej igły poddamy wełnę łatwej
obróbce i stworzymy magiczny filc. Tak powstałe filcowe
kuleczki czy unikatowe kwiaty posłużą do wykonania
popularnych kolczyków, naszyjników czy niepowtarzalnych
broszek.

WIECZOREM… POSZUKAMY KRÓLA I
KRÓLOWĄ KARAOKE !!!

3 dzień
Projektowanie,
użytkowych:

ozdabianie

i

wykonywanie

przedmiotów

decoupage - to oryginalny sposób zdobienia przedmiotów użytkowych.
Poznacie technologię i wszystkie kroki działania, od wyboru wzorów,
elementów projektowania, nakładania poszczególnych warstw farby na
szkło lub drewno aż do postarzania i lakierowania.
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Zasady projektowania na różnych płaszczyznach:
projektowanie strojów i elementów scenografii - nauczymy Was
podstaw projektowania ubioru, oraz sposobów zagospodarowania sceny.
Opowiemy o kondycji i trendach współczesnej mody, opierając się na
ciekawych filmach i światowych fashion magazynach. Podejmiemy
ciekawą dyskusję: na ile gwiazdy, celebryci i blogerki wyznaczają
trendy w modzie i mają wpływ na kreowanie naszego wizerunku?
Pobudzimy Waszą wyobraźnie i nauczymy kilku sposobów na to, by
rzeczy w waszej szafie nadal były modne. Pokażemy że igła, nitka oraz
nożyczki to pierwsze narzędzia do tego, by w prosty sposób ze starego
łachu zrobić modną kreację. A to wszystko by następnie stworzyć
własną kolekcję koszulek i unikatowych toreb ekologicznych.

A WIECZOREM… PIDŻAMA PARTYYYYYYY

 !!!

4 dzień
Zasady projektowania na różnych płaszczyznach:
stylizacja i charakteryzacja - zajmiemy się teorią i praktyką,
nauczymy Was doboru stroju do różnych rodzajów sylwetek i
postaci, w które się wcielamy. Popracujemy nad doborem
dodatków, kolorystyką oraz rodzajem tkanin. Pod okiem
prowadzących popracujecie nad stylizacją (z zawartością
własnej walizki) i charakteryzacją (za pomocą profesjonalnych
farb do twarzy). Zgromadzoną wiedzę wykorzystacie w
kreowaniu własnego wizerunku, a przede wszystkim pokazu
mody, który będzie zwieńczeniem warsztatów artystycznych.

Projektowanie, ozdabianie i wykonywanie przedmiotów
użytkowych:
malowanie na jedwabiu – relaksujące i wyzwalające
pozytywną energię zajęcia odkryją przed wami magiczny
świat ekspresyjnego ozdabiania tkanin.

A WIECZOREM… KOLACJA PRZY WIELKIM OGNISKU !
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5 dzień
Projektowanie,
ozdabianie
przedmiotów użytkowych:

i

wykonywanie

biżuteria - od własnego pomysłu do gotowych
przedmiotów dla siebie lub bliskich – kolczyki,
bransoletki, wisiorki, breloczki. Zgłębicie tajniki łączenia
różnych materiałów (szkła, metalu, drewna, filcu)
korzystając z bigli, łączników, zacisków, żyłek i drutów.

A WSZYSTKO TO ZAKOŃCZYMY
NIEZAPOMNIANYM WERNISAŻEM 

Całość uzupełnią realizowane każdego dnia :
turnieje sportowe, spartakiady
quizy i zgaduj-zgadule
gry terenowe i fabularne rozwijające cechy charakteru, wyobraźnię
i współpracę w grupie

Całkowity koszt realizacji imprezy: 475 zł przy 40 osobach pełnopłatnych
3 opiekunów gratis
Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z programem, ubezpieczenie, realizację programu,
opiekę 2 wychowawców plastyki, podatek VAT
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