Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Thurzov dom, 11-12/ 2017
5.11. 2017 DOBRODUŽSTVO V ZELENEJ SIENI tvorivá dielňa s Barborkou
Chcete spoznať veľkého hrdinu - rytiera sv. Juraja, ktorý bojoval s drakom alebo spravodlivého
proroka Daniela, ktorý sa vedel rozprávať s anjelmi? Príďte do múzea, kde budeme po nich
pátrať, tvoriť i kresliť.
12.11. 2017 ROZTOMILÝ UPÍRIK tvorivá dielňa s Gabikou
Opradený tajomstvami až z ďalekého Rumunska prichádza k vám roztomilý upírik, ktorý zbaví
strachu z tmy nejedného malého bojka.
Prečo sa ho ľudia už od nepamäti boja? Ako sa pred ním naši predkovia chránili? Naozaj v
minulosti proti upírom bojovali s cesnakom a s dreveným kolom v ruke? To všetko, ale aj oveľa
viac sa hravou formou dozvedia škôlkari a školáci na tvorivej dielni nielen o upíroch.
19.11. 2017 ANJEL STRÁŽNY tvorivá dielňa s Jarkou
Anjeličku, môj strážničku, sadnime si na lavičku. Už Ťa asi krídla bolia, lietaš so mnou dookola,
strážiš si ma, chrániš si ma … Strážiť deti to je drina.
Príďte si k nám vyrobiť svojho ochrancu, ktorý pomôže ustrážiť nejedného nezbedníka.
26.11. 2017 ČAROVANIE S PALIČKAMI tvorivá dielňa s Romankou
Lekárske špachtle nenájdete len u doktora, ale aj u nás v Thurzovom dome. Možno neveríte, ale
dajú sa z nich vytvoriť rôzne vianočné ozdoby, čarovné vločky či vianočné kartičky. Neváhajte a
príďte k nám odhaliť tajomstvo čarovania s drevenými paličkami.
3.12. 2017 VIANOČNÁ HVIEZDA tvorivá dielňa s Ivankou
Aj vy sa tešíte na najkrajšie sviatky v roku – na Vianoce? Príďte si spolu s nami spestriť adventné
obdobie výrobou rozmanitých vianočných hviezd, ktoré prinesú tú správnu predvianočnú
atmosféru do vašich príbytkov.
10.12. 2017 DREVENÁ VIANOČNÁ OZDOBA tvorivá dielňa so Silviou
Príď si k nám vyrobiť vianočnú drevenú vločku. Môžeš si ňou ozdobiť vianočný stromček, zavesiť
ju na okno alebo ju použiť ako menovku na vianočný darček.
17.12. 2017 PAPIEROVÉ BETLEHEMY tvorivá dielňa s Jarkou
Všetky poslušné deti hľadajú pod vianočným stromčekom darčeky. Aby však po ich rozbalení
neostalo prázdne miesto pod jedličkou, príďte si vyrobiť darček pre celú rodinu, ktorý vám
spríjemní chvíle počas celých Vianoc až do sviatku Troch kráľov.
24. a 31.12. 2017 ZATVORENÉ
Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica, 048/412 58 97
OTVORENÉ v nedeľu od 13.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.00 hod.
cena 1,50 €/ dieťa, tvorivý rodič
Milé rodinky,
prijmite naše pozvanie na pripravené nedeľné tvorivé dielne pre deti.
NOVINKA! Pre pravidelných návštevníkov nedeľných tvorivých dielní sme pripravili darček. Po
návšteve 4 tvorivých dielní od nás získate vstup ZDARMA pre 4 – člennú rodinu na ľubovoľné
podujatie alebo výstavu organizovanú v expozíciách Stredoslovenského múzea.

BYŤ VERNÝ SA NAOZAJ OPLATÍ (o:
Svoju vernostnú kartu si pýtajte v pokladni Thurzovho domu, Matejovho domu a Tihányiovského
kaštieľa.

