SLIKARSKA DELAVNICA
>> NAŠE PRAVICE <<

V TEDNU OTROKA bomo kot vsako leto organizirali slikarsko delavnico za
nadarjene osnovnošolce, ki bo potekala na temo
Motivi Celja in okolice < s podtemo >> NAŠE PRAVICE <<.
Povabili smo učence osnovnih šol, ki imajo poseben interes do likovne
umetnosti, da se udeležijo delavnice, ki bo v

SREDO, 9.10.2019 ob 10.00 uri
pod menstorstvom slikarke
Andreje Džakušić.

1. DEL

- Otroci se zberejo ob 10.00 uri pred Mladinskem centru Celje ( MCC –
javni zavod za mladinsko kulturo,izobraževanje,informiranje in šport),
Mariborska cesta 2, Celje;
- Pogovor o delu in napotki;
- Sprehod po mestu;
- Iskanje motivov za slikanje, skiciranje, ...;
- Malica;
- slikanje v notranjih prostorih MCC;
- Skupno ocenjevanje del.

2. DEL

- Razstava del in
- podelitev priznanj za udeležbo.
Iz vsake šole se lahko slikarske kolonije udeleži več učencev, od 4. do 9. razreda
OŠ. S seboj morajo imeti čopiče različnih debelin, podlago za slikanje ter stolček. Za
ves ostali material: papir, barve, malico,spremstvo, mentorja, ....bomo poskrbeli mi.
Mladi likovniki bodo slikali motive starega mestnega jedra in poskušali vključevati
temo Tedna otroka NAŠE PRAVICE.
S svojimi slikarskimi dosežki se bodo predstavili na likovni razstavi.
V prijavi navedite : ime in priimek otroka, razred / OŠ, njegov naslov, email, rojstne
podatke, tel. št. staršev ter plačnika.
Za učence osnovnih šol iz Celja je delavnica brezplačna, ker so v programu projekta
M=UC2 ( Mladost je ustvarjalnost v Celju na kvadrat), ki ga financira MOC Celje.

Učenci iz ostalih občin plačajo za udeležbo 18,00 evrov na otroka.

Prijave nam pošljite najkasneje do 7. oktobra 2019
-

na naslov

Medobčinsko Društvo prijateljev mladine Celje, Kidričeva 3, 3000 Celje,
-

na mail mdpmcelje1@gmail.com ali jolly.gricnik@gmail.com
- tel.št. 041/710-810 (Dragica) .

Prosimo, da bi bili vsi udeleženci likovne delavnice v sredo dopoldne prosti pouka.

