Závěrečná zpráva
Letos se uskutečnil devátý čtrnáctidenní letní pobyt pro děti z dětských domovů, který se
odehrál v malebné vesničce v Jizerských horách. Po celou dobu se dětem věnovali umělci
různých oborů a profesí, a protože se jednalo o děti ve věku 3 – 13let, byly umělecké aktivity
zaměřeny zejména na výtvarnou a rukodělnou činnost a sportovní aktivity. Jednou
z nejfrekventovanějších dílen se stala dílna fotografická, což dokládá více jak 12 tisíc fotografií
pořízených dětmi.
Rozpis dílen v termínu od 2. 7. - 16. 7. 2011:
Dílny

2

3

4

5

So

Ne

Po

Út

Helena Elšíková
Jitka Štenclová

výtvarná dílna

Jakub Spurný

konstrukční dílna

Zuzana Valenová

divadelně-hudební

8

9

10

11

12

13

14

15

16

St
Čt
Pá
výtvarná dílna v
přírodě

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

6

7

celodenní

Františka Kindlerová

výtvarná dílna

Vendula Brožová

výlet

Kateřina Matošková
Valerie Procházková
Ondřej Bajusz

výroba svíček
sportovní
dílna

Pavel Kasík
Aneta Marková

práce s ovčí vlnou
práce s textilem, šití zvířátek a mnohé
další

sportovní dílna
kreativní fotografie

základy
fotografie

fotografická dílna
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Jednotlivé umělecké dílny byly doplněné o další program v podobě různých výletů, návštěv
zámků či projížděk na koních. Takovou velice zajímavou návštěvou byla například návštěva
tamní sklárny či výrobny dřevěných hraček, kde děti mohly vidět kompletní postup výroby
například skleniček či dřevěných vláčků.

Nedílnou součástí každého pobytu však je vernisáž, kdy děti mohou sami mezi sebou a ostatním
lidem ukázat, co vše za celý pobyt vytvořily. Někteří své nově získané znalosti a dovednosti
prezentují formou výtvarných exponátů, jiní vyrobenými výrobky a jiní například tanečním či
divadelním vystoupením.
Již teď se všichni těšíme na další společně strávené chvíle!

Jednotlivé umělecké dílny
Výtvarná dílna Heleny Elšíkové
Dílna Heleny Elšíkové propojovala hravou formou výtvarné techniky
s procházkami v přírodě. Ukazovala dětem, kde všude mohou tvořit a jak
kreativně využívat věci, které naleznou volně v přírodě. Dílna byla
určena zejména těm nejmenším účastníkům, kteří dlouhou dobu
neposedí na jednom místě.
Výtvarná dílna a divadelně-hudební dílna
Původně dvě rozdílné dílny se na pobytu spojily, aby společně
s dětmi rozšířily pole působnosti. Při výtvarné dílně se
pracovalo na přípravě kostýmů pro divadlo a na divadelní
dílně se pracovalo se skrytým hereckým talentem jednotlivých
dětí. Výsledkem toho bylo působivé divadelní představení,
které bylo prezentováno nejen v okruhu lidí na letním pobytu,
ale také místním obyvatelům Albrechtic.
Konstrukční dílna Jakuba Spurného
Na konstrukční dílně se dal volný průchod technicky zaměřeným
jedincům, kteří za podpory Jakuba Spurného vytvořili umělecký
interaktivní exponát plovoucí lodi.

Sportovní dílna Ondřeje Bajusze
Sportovní dílna rozvíjela každý den děti v různých sportovních
aktivitách. Za celý pobyt se uskutečnila řada fotbalových turnajů,
soutěží ve volejbalu či zápasů v letním hokeji.

Kreativní fotografie Pavla Kasíka
Fotografická dílna pracovala zejména s těmi nejstaršími dětmi, které již obstojně
zvládly základy fotografování a mohly se tak pustit do složitějších aktivit, jako je
práce s časem, clonou či jak vhodně naaranžovat fotografii.

Základy fotografie s Anetou
Dílna základů fotografie byla naopak určena pro začínající fotografy,
kde se za pomoci her děti dozvídaly, jakým způsobem fotoaparát
pracuje a jak zachytit ten správný okamžik.

Výtvarná dílna Františky Kindlerové
Výtvarná dílna Františky Kindlerové rozvíjela děti v jednotlivých
technikách kresby a malby na různé povrchy a materiály. Malovalo se
na sklo, keramiku, hedvábí, textil, dřevo, plast, ale také i na papír.

Dílna práce s ovčí vlnou
Na dílně Venduly Brožové se děti dozvěděly co je to filcování a
naučily se, jak za pomoci jedné jehličky a různobarevné ovčí vlny
mohou vyrobit ptáčky, zvířátka, měkké míčky nebo jak si z ovčí vlny
vyrobit šperk.

Výroba svíček s Valerií Procházkovou
Starým způsobem výroby svíček z včelího vosku děti vytvářely své
vlastní voňavé svíčky. Někdo si udělal jednu, někdo pět a byli i
takoví nadšenci, kteří si jich vyrobili přes třicet.

Taneční dílna Jáji Horváthové
Na konci pobytu měly děti možnost shlédnout taneční
představení břišních tanců a po jeho skončení se i jeho
základům naučit.

Více fotografií naleznete na přiloženém CD

