Tlačová správa Handlová 11.7.2019
Kratochvíľky v Handlovej predstavia grafiku architektonických skvostov mesta
Dom kultúry mesta Handlová po minuloročnom úspešnom prvom ročníku zábavných
aktivít a tvorivých dielní pre deti a dospelých „Kratochvíľky“ priamo v centre mesta na Námestí baníkov
pokračuje aj tento rok. Kratochvíľky vhodne dopĺňajú od 15.7. do 23.8.2019 handlovské „Leto na
námestí“ v rámci ktorého sa budú konať koncerty a tradičný Bažant kinematograf. Tento rok predstavia
exkluzívne grafiky ikonických stavieb mesta.
Kratochvíľky, tvorivé dielne, sa budú konať od 15.7. do 23.8.2019 v rôznych dňoch vždy o 16.00 h.
Ich cieľom je ponúknuť deťom priestor na kreatívne využitie ich voľného času za účasti lektorov.
Lektorom druhého ročníka bude opäť akademický architekt Rastislav Nemec, ktorý aktuálne pre mesto
vytvoril súbor dvanástich grafík známych architektonických prvkov mesta a po prvýkrát ich predstaví
účastníkom Kratochvíľok. Grafiky budú v nastávajúcom období súčasťou prezentácie mesta.
„Architektúra je médium, ktoré najvyrečenejšie reflektuje sociálnu a kultúrnu štruktúru prostredia
a výrazne definuje a reprezentuje spojenie hmotného s duchovným, stimuluje chovanie a život ľudí.
Zámerom tohto projektu je dostať tak viac do širšieho povedomia verejnosti architektonické stavby,
vzbudiť záujem o hodnotné skutočnosti, čo pre domorodca znamená pestovať zdravé sebavedomie
a hrdosť. A pre návštevu pozornosť, úctu a príťažlivosť.“, uviedol v opise svojich grafík akademický
architekt Rastislav Nemec. Opisu projektu, ktorý je zameraný na prezentáciu handlovskej architektúry
dal názov Live after coal.
Tvorivé dielne Život po uhlí 1,2,3
Pre účastníkov tvorivých dielní sú, okrem iného v limitovanom počte pripravené exkluzívne omaľovánky,
tričká, textilné eko tašky – polotovary s potlačou handlovskej architektúry, ktoré si budú môcť deti
ľubovoľne farebne dotvárať a meniť ich tak na jedinečný produkt.
Program handlovských „Kratochvíľok 2019“
15.7.2019 – MAĽOVANIE INAK 1.
Pondelok - 16:00 hod. Maľovanie nášho
kontajnera farebnými fóliami

26.7.2019 – INE KRESLENIE
Piatok - 16:00 hod. Výtvarné hry s papierovou
surovinou.

16.7.2019 – KOCKOHRANIE
Utorok - 16:00 hod. Stavebnicové kocky
z dreveného stolárskeho odpadu

2.8.2019 – ŽIVOT PO UHLÍ 1.
Piatok - 16:00 hod. Vymaľuj svoje mesto.

17.7.2019 – MAĽOVANIE INAK 2.
Streda - 16:00 hod. Maľovanie netradičnými
nástrojmi, spôsobmi, surovinami.
18.7.2019 – DO PRIESTORU
Štvrtok - 16:00 hod. Hudobno-pohybovovýtvarná dielňa

9.8.2019 – ŽIVOT PO UHLÍ 2.
Piatok - 16:00 hod. Vymaľuj si svoje mesto na
tričko.
16.8.2019 – ŽIVOT PO UHLÍ 3.
Piatok - 16:00 hod. Vymaľuj si svoje mesto na
taške.
23.8.2019 – POHYB, KRESBA, HRA
16:00 hod. Kolektívne, kreatívne, pohybové hry
s kreslením.
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