Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Thurzov dom, 3 - 4/ 2018
4.3. 2018 ZATVORENÉ
11.3. 2018 VOSKOVANÉ KRASLICE tvorivá dielňa s Jarkou
Blíži sa Veľká noc, čas šibačky a oblievačky, čas dávania a dostávania kraslíc. Ako vznikol
názov kraslica, prečo sa dávali do hrobu, a načo sa používala kyslá kapusta? Odpovede aj
na tieto otázky sa dozvieš na nedeľnej dielni. Nezabudni si priniesť vyfúknuté vajíčka, aby si
si vyskúšal tradičnú techniku našich predkov - voskovanie.
18.3. 2018 JAR UŽ KLOPE NA DVERE tvorivá dielňa so Silviou
Pripraviť sa na príchod jari môžete aj v našej dielničke. Spoločne si vytvoríme papierový
vejár plný pestrofarebných jarných kvetín.
25.3. 2018 VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO – DEKUPÁŽ tvorivá dielňa s Ivankou
Veľká noc sa nezadržateľne blíži a prípravy sú v plnom prúde. Príďte si k nám vyzdobiť
vajíčka obľúbenou technikou dekupáže. Takýmito vajíčkami potom môžete obdarovať
kúpačov či celú rodinu. Jedinou podmienkou je priniesť si už vyfúknuté vajíčka!
1.4. 2018 Veselú Veľkú noc vám želajú lektorky tvorivých dielní!
8.4. 2018 JARNÁ OZDOBA tvorivá dielňa s Peťkou
Zažblnkal potôčik, zašumel háj, že z diaľav prišla k nám farebná jar.
Prekonajte jarnú únavu a príďte si k nám vyrobiť peknú ozdobu s jarnou tematikou, ktorá
poteší nielen oko, ale pohladí aj srdce.
15.4. 2018 QUILLINGOVÉ TVORENIE tvorivá dielňa s Romankou
Príroda sa prebúdza zo zimného spánku a jar už cítiť na každom rohu. Na našich dielničkách
si ukážeme, čo je to quilling a spoločnými silami si vyrobíme jarný obrázok plný nádherných
farieb.
22.4. 2018 MANDALA DOBREJ NÁLADY tvorivá dielňa so Silviou
Príď a namaľuj si svoju šťastnú mandalu, ktorá Ti kedykoľvek vyčarí dobrú náladu. V izbičke
Ti radosť robiť bude a poteší každého, kto k Tebe príde.
29.4. 2018 SRDIEČKO Z LÁSKY DAROVANÉ tvorivá dielňa s Gabikou
Blíži sa najkrajší mesiac v roku, máj - lásky čas. Potešte svojich blízkych vlastnoručne
vyrobeným darčekom v podobe srdiečka z hliny. Inšpiráciu nájdeš v historických vzoroch
starých medovnikárskych majstrov.
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.

