Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Thurzov dom, MÁJ – JÚN 2018
6.5. 2018 ČIPKOVANÝ ANJEL tvorivá dielňa s Jarkou
Pri prehliadke výstavy paličkovanej čipky ťažko uveriť, že takúto nádheru vyrobili zrobené
ruky baníckych žien. Paličkovať čipku je ťažké, paličiek veľa a preto si pomôžeme
papierovou čipkou a vyrobíme si anjelika, ktorý nám bude pripomínať túto krásu.
13.5. 2018 DOTYK SRDCA tvorivá dielňa s Jakubom
Deň matiek - deň, ktorého korene siahajú až do obdobia antiky, kde si matku uctievali ako
darkyňu života, ale aj najvyššiu matku bohov - Rheyu. Príďte si aj vy uctiť vašu mamičku na
naše dielničky a spoločne pre ňu vyrobíme darček, v ktorom zvečníme kúsok seba do jej
srdiečka.
20.5. 2018 ZATVORENÉ
27.5. 2018 OBRÁZOK Z NITÍ tvorivá dielňa s Ivankou
Okolie Banskej Bystrice je známe tzv. baníckou paličkovanou čipkou. Práve jej výroba bola
pre našich predkov aj zdrojom obživy. Spoločne sa na ňu pozrieme, skúsime sa inšpirovať
umením z priadzí a vytvoríme spoločne efektné obrázky z nití aj keď bez paličiek.
3.6.2018 VESELÁ CHOBOTNIČKA tvorivá dielňa s Peťou
Skrátime si čakanie na blížiace sa letné prázdniny a vyrobíme si kamaráta na dovolenkové
cesty – chobotničku z vlny.
10.6. 2018 ZATVORENÉ
17.6. 2018 HORE DO OBLAKOV tvorivá dielňa Romankou
Detským snom nejedného z nás je možno aj letný prázdninový zážitok v podobe letu v
balóne. Na našich dielničkách síce lietať v oblakoch nebudeme, ale vyrobíme si krásnu
dekoratívnu ozdobu v podobe balóna, ktorá spestrí vaše detské izbičky.
24.6. 2018 STAROŽITNÝ RÁM tvorivá dielňa so Sisi
Pri návšteve nášho múzea ste si už určite všimli obrovský obraz starého pána. O tom , kto to
je a čo ho spája s princeznou Sissi sa dozviete na dnešnej dielničke a popri tom si vyrobíte
svoj vlastný rámik pre svoj portrét.
Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica, 048/412 58 97
OTVÁRACIE HODINY do konca mája
OTVORENÉ v nedeľu od 13.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.00 hod.
OTVÁRACIE HODINY od júna
OTVORENÉ v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod., posledný vstup o 17.00 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.

