Xưởng mỹ thuật mùa hè
1. 7. – 31. 8. 2021 • thứ ba – chủ nhật 10:00– 18:00
(thứ sáu từ 13:00)
Studio sinh thái trong nhà kính của lâu đài Troja.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7
Nhà kính nằm ở phần dưới của khu vườn lâu đài, được gọi là cổng phía nam.
Không gian không có rào cản (dành cho người tàn tật).
Có thể đến tham dự sự kiện mà không cần đặt trước.
ĐỊA CHỈ:

Phòng trưng bày của thủ đô Praha trân trọng kính mời quý vị tới Xưởng mỹ thuật mùa hè
tại studio sinh thái của lâu đài Troja.
Hãy đến với chúng tôi để thử nghiệm các hoạt động và kỹ thuật mỹ thuật khác nhau.
Hãy đến để sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên và thú vị với sự trợ giúp của các giảng
viên giàu kinh nghiệm.
Các xưởng được dành riêng cho các gia đình có trẻ em và cho tất cả các du khách khác quan
tâm tới việc sử dụng thời gian rảnh một cách sáng tạo và có ý nghĩa trong kỳ nghỉ hè.
Rất mong được gặp quý vị!

KẾT NỐI GIAO THÔNG:
1. đi bằng tàu điện ngầm C tới bến Nádraží Holešovice + xe buýt
số 112 tới bến Zoologická zahradaHOẶC
2. đi bằng tàu điện nổi số 17 tới bến Trojská + xe buýt số 112 tới bến
Zoologická zahrada HOẶC
3. đi bộ qua Stromovka và đi tiếp bằng phà

STUDIO SINH THÁI LÀ GÌ?
Studio sinh thái của Phòng trưng bày của
thủ đô Praha nằm trong nhà kính của lâu đài
Troja phục vụ du khách phát triển khả năng
sáng tạo, nhưng cũng giúp họ thư giãn trong
khu vực du lịch náo nhiệt của Praha. Studio
là dành cho tất cả những người quan tâm
– trẻ em, trường học, gia đình, người lớn,
người cao tuổi và cả các du khách có các
nhu cầu riêng biệt. Tại đây, chúng tôi quan
tâm tới các nhóm và cả các cá thể.
Trong khuôn khổ các chương trình, chúng tôi
cố gắng kết hợp nghệ thuật với các chủ đề
khác, chẳng hạn như sinh thái học và khoa
học môi trường. Chúng tôi sử dụng một loạt
các kỹ thuật mỹ thuật, những kỹ thuật cho
phép chúng tôi tiếp cận các nguyên tắc tái
chế và sử dụng vật liệu tự nhiên. Tại đây,
du khách có thể thử sản xuất giấy thủ công,
làm việc với đất sét gốm, dệt may, sáp Batik,
sản xuất đồ vật từ vật liệu tự nhiên, tạo ra đồ
trang sức thử nghiệm, nghệ thuật thực địa
Land-art và các hoạt động thú vị khác.
STUDIO SINH THÁI CUNG CẤP NHỮNG
CHƯƠNG TRÌNH GÌ CHO CÔNG CHÚNG?
Trong năm học, chúng tôi chuẩn bị các hội
thảo mỹ thuật (workshop) và các chương
trình đặc biệt khác, chẳng hạn như trong
khuôn khổ Mở cửa các khu vườn vào cuối
tuần hay Hái nho Troja, cho các gia đình có
trẻ em, người lớn và những người quan tâm
khác của công chúng.
Trong kỳ nghỉ hè (tháng bảy và tháng tám),
chúng tôi tổ chức Xưởng mỹ thuật mùa hè
cả ngày tại Studio sinh thái, trong đó, chúng
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Praha – metropole
všech 2021“ zaměřeného na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

tôi chuẩn bị cho du khách một số nơi dừng
chân với các kỹ thuật và vật liệu mỹ thuật
khác nhau.
QUÝ VỊ CÓ THỂ TÌM THẤY THÔNG TIN
VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH
TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI:
www.ghmp.cz/doprovodne-programy/
(phần Doprovodné programy), hoặc quý vị
có thể liên hệ với phòng giáo dục của chúng
tôi (thông tin liên hệ trong tờ rơi này).
Quý vị đừng ngần ngại tới tham quan ngay
cả khi chưa nói được tiếng Séc – các hoạt
động mỹ thuật của chúng tôi không yêu cầu
việc giải thích bằng lời quá nhiều – chúng
tôi rất vui lòng giới thiệu tất cả cho quý vị
và chắc chắn chúng ta có thể giao tiếp mà
không gặp trở ngại. Rất mong được gặp quý
vị!
CÁC ĐƯỜNG LINK HỮU ÍCH KHÁC
(TRONG TIẾNG SÉC VÀ TIẾNG ANH):
Phòng trưng bày của thủ đô Praha:
www.ghmp.cz
Lâu đài Troja: www.ghmp.cz/zamek-troja
Studio sinh thái trong nhà kính:
www.ghmp.cz/eko-atelier-v-oranzerii
LIÊN HỆ:
Phòng giáo dục của GHMP
Điện thoại: (+420) 725 811 936,
(+420) 606 612 987
E-mail: vzdelavani@ghmp.cz,
edukace@ghmp.cz
www.ghmp.cz

