Vzdělávací spolek uměleckých řemesel, Holečkova 61, 150 00 PRAHA 5
Vzdělávací zařízení s akreditovanými programy

Informace a dotazy zodpovíme na: tel. 605443514, info@vsur.cz, www.vsur.cz
KURZY PROBÍHAJÍ V UČEBNÁCH SPOLKU: Holečkova 61, Praha 5
V červnu 2020 proběhly třetí lekce z období únor-červen 2020. Termíny čtvrtých lekcí jsou k dispozici na tomto rozpisu.
Provoz kurzů je upraven tak, abychom dodrželi všechna nezbytná opatření k ochraně zdraví posluchačů i lektorů.
Kalendář kurzů na období 1. Pololetí (říjen 2020 - leden 2021) bude k dispozici v červenci 2020 na našich stránkách.
Do kurzu můžete přijít i na jednu lekci (platí se poměrná část kurzovného).
Při splnění osnov můžete získat osvědčení o jeho absolvování, vždy i potvrzení o absolvování kurzu.

4. lekce kurzů (náhradní termíny z 1.pololetí 2020)
sobota: 5.9.2020
9.00-11.30
Paličkování a kombinované techniky
12.00-14.30 Tkaní – na kartonu a rámu
15.00-17.30 Tkaní – základní a na stavu
sobota: 5.9.2020
9.00-11.30
Frivolitky – základní a pokročilé

Prošková
Mašková
Mašková

pátek: 2.10.2020
15.00-17.30 Paličkování – základní
17.30-20.00 Paličkování – veselé velikonoce

Domanjová
Domanjová

pátek: 2.10.2020
15.00-17.30 Šitá krajka- základní a pokročilé

Nasková

Vojtěchová

sobota: 5.9.2020
9.00-11.30
Drátování – základní a pokročilé

Samohýlová

neděle: 6.9.2020
9.00-12.00
Šití – oděv podle vlastního návrhu

Mašková

sobota: 3.10.2020
12.00-14.30 Paličkování – krajka a kůže
15.00-17.30 Paličkování – pásková krajka, torchon

Domanjová
Domanjová

sobota: 3.10.2020
9.00-11.30
Šitá krajka – základní a pokročilé
12.00-14.30 Krosienky – nové postupy a vzory

Kindlová
Kindlová

-------------------------------------------------------------------------------------pátek: 11.9.2020
15.00-17.30 Paličkování – základní, další vzory
Davidovičová
17.30-20.00 Paličkování – základní, další vzory
Davidovičová

neděle: 4.10.2020
9.00-12.00
Paličkování – neděle s krajkou

Domanjová

pátek: 11.9.2020
17.30-20.00 Paličkování pro pokročilé

Knap

neděle: 4.10.2020
9.00-12.00
Pasparta

Nasková

pátek: 11.9.2020
15.00-17.30 Pasparta

Nasková

Tvořivý týden(letní kurz)12.-16.8.2020, Praha 5, Holečkova 61

sobota: 12.9.2020
9.00- 11.30 Paličkování – drobné motivky
12.00-14.30 Drhání a tenerifa

Davidovičová
Davidovičová

sobota: 12.9.2020
9.00- 11.30 Výšivka –od Reticelly k Schwalmské
12.00-14.30 Háčkování – spojování motivů
15.00-17.30 Pletení – kruhová sedla

Knap
Knap
Knap

neděle: 13.9.2020
9.00-12.00
Paličkování–koláž z krajky a papíru

Davidovičová

neděle: 13.9.2020
9.00-12.00
Šití – kreativní oděv

Mašková

-------------------------------------------------------------------------------------------

Na stránkách našeho spolku www.vsur.cz
naleznete všechny akce, které můžeme v současné době
nabídnout. Průběžně zde uvádíme také veškeré změny a
úpravy termínů, včetně plánů kurzů.

Kurzy našich lektorek:
jejich konání je třeba projednat individuálně přímo s nimi.
Ateliér Poniklá Heleny Proškové, www.desatero-remesel.cz
13.-18.7. a 20.-25.7.2020 Desatero řemesel v Poniklé
Vlídná dílna Daniely Peterové, www.vlidnadilna.cz
29.6.-4.7. Skleněná plastika. Tavené sklo lehané včetně formy. I
kombinované techniky.
6.-11.7. Kouzelná skříňka. Kombinace dřeva a papíru, přesně na míru, jak ji
potřebujete.
3.-8.8. Světýlka. Svítící objekty. Dřevo, hlína, papír.
26.-29.9. Klidné babí léto. Co jsme v létě nestihly, co nás jestě napadlo...
Kurzy paličkování, info a přihlášky kurzpalickovani@seznam.cz
3.-9.8. Šperkování s Ivanou Domanjovou. Jiřetín pod Jedlovou
V rámci tohoto kurzu proběhne 8.8. přehlídka oděvů
16.-21.8. Vamberecké krajkování s Ivanou Domanjovou a Jolanou
Davidovičovou, Penzion Pod Rozhlednou ve Vrbici u Vamberka

