Ponuka LETNÝCH Nedeľných tvorivých dielní pre deti, Thurzov dom, LETO 2018
1.7. 2018 MEDAILÓN ČI MEDAILA? tvorivá dielňa s Ivankou
Prekvapuje vás, že medaily sa nedávajú len športovcom na prvých troch miestach? Chceli
by ste vedieť čo majú medaily spoločné s medailónom? Spoločne odhalíme odpovede nielen
na tieto otázky a popritom si vyrobíme vlastné medaily.
8.7. 2018 ZAČAROVANÉ KVIETKY tvorivá dielňa s Jarkou
Určite aspoň raz v lete pôjdete cez rozkvitnutú lúku, ktorá vás očarí pestrým výberom
farebných kvietkov. Aby ste si tento okamih vedeli pripomenúť aj v období, keď budú za
oknom padať jesenné kvapky dažďa alebo poletovať prvé snehové vločky, príďte si vyrobiť
pohľadnicu alebo obrázok zo sušených kvietkov.
15.7. 2018 ŠPERKOVANIE tvorivá dielňa s Ivankou
Od počiatkov sveta ľudia vytvárali rôzne šperky, ktoré pre nich mali aj iný než skrášľujúci
význam. Spoločne zistíme, že nie len z drahých kovov môžu vzniknúť zaujímavé šperky, ale
aj z obyčajného drôtu. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a z našej dielničky odídete s
vlastnoručne vyrobeným ozdobným kúskom.
22.7. 2018 VESELÝ KAKTUS tvorivá dielňa so Silviou
Príď si vytvoriť svoj originálny kaktus z kameňa do svojej izby. Bude sa na Teba usmievať
každý deň a vyčarí Ti úsmev a dobrú náladu aj v sychravých jesenných dňoch.
29.7. 2018 LETNÝ VENČEK tvorivá dielňa s Peťkou
Leto je charakteristické množstvom kvitnúcich kvetov, ktorými si skrášľujeme naše príbytky.
Kytica z nich však dlho nevydrží. U nás v dielni si vyrobíš venček ozdobený kvietkami z flísu,
ktoré už nikdy nezvädnú. Venček Ti tak bude robiť radosť po celý zvyšok roka.
5.8. 2018 TROJROZMERNÁ BYSTRICA tvorivá dielňa s Jakubom
Každý má doma na stene alebo v poličke nejaký pekný obraz, fotku či maľbu. Kto z nás sa
však môže pochváliť trojrozmerným obrazom? Skoro nikto. Zaži ten úžasný pocit
výnimočnosti a príď si jeden taký vyrobiť na naše tvorivé dielne. Ako predloha nám poslúži
dominanta Banskej Bystrice – mestský hrad.
12.8. 2018 LOĎ NA OBZORE! tvorivá dielňa s Peťkou
Sissi - manželka rakúskeho cisára Františka Jozefa I. milovala lode a čas dovolenky si krátila
plavbou na mori. Po Stredozemnom mori sa mladá cisárovná dokázala plaviť aj celé mesiace
a cieľ jej cesty bol jej obľúbený ostrov Korfu. Na našej dielničke si poskladáš a vyzdobíš
vlastnú loď a je len na Tvojej fantázii ako ju pomenuješ a kam sa na nej poplavíš.
19.8. 2018 CISÁROV DENNÍK tvorivá dielňa s Romankou
Už v dávnej minulosti si králi či cisári zapisovali svoje myšlienky, zážitky z cestovateľských
výprav a sny do svojich denníkov. Tieto zápisky sa neskôr stali spomienkou na časy dávno
minulé. Neváhajte preto ani chvíľu a príďte na naše dielničky vyrobiť si svoje „cisárske“
denníčky.
26.8.2018 KRÁĽOVSKÁ KORUNA tvorivá dielňa s Jarkou
Pri čítaní rozprávok ste už určite počuli o cisárovi, kráľovi či krásnej princeznej, ale viete
prečo sa im hovorí hlavy korunované? Odpovede sa dozviete v Thurzovom dome. Okrem
toho, že si vyrobíte vlastnú korunu, môžete byť korunovaní na panovníkov a panovníčky
vlastných detských izieb.
Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica, 048/412 58 97

OTVÁRACIE HODINY
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.
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

