
Дата    Кількість вільних місць   Вік   Аннотація 

7/7 

Четвер: 10:00 — 12:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

Четвер: 14:00 — 16:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

 

14/7 

Четвер: 10:00 — 12:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

Четвер: 14:00 — 16:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

 

21/7 

Четвер: 10:00 — 12:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

Четвер: 14:00 — 16:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

 

28/7 

Четвер: 10:00 — 12:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

Четвер: 14:00 — 16:00 20    згідно потреби Мистецькі 

воркшопи 

 

Sloupec Lze vytvořit..... 

Можливо створити гетерогенні групи за віком. Або ж то щотижня однакову, або ж то 

згідно актуальної потреби щотижня буде хтось новий. 

 

7/7 

Четвер: 10:00 — 16:00 20    Воркшоп на цілий день, не тільки 

мистецького спрямування,         призначений для 

дітей, для яких перебування в галереї було б        

 кращим на цілий день враховуючи, що їх батьки працюють.   

(+необхідно із собою мати їжу на цілий день) 

14/7 

Четвер: 10:00 — 16:00 20    Воркшоп на цілий день, не тільки 

мистецького спрямування,         призначений для 

дітей, для яких перебування в галереї було б        

 кращим на цілий день враховуючи, що їх батьки працюють.   

(+необхідно із собою мати їжу на цілий день) 

21/7 

Четвер: 10:00 — 16:00 20    Воркшоп на цілий день, не тільки 

мистецького спрямування,         призначений для 

дітей, для яких перебування в галереї було б        

 кращим на цілий день враховуючи, що їх батьки працюють.   

(+необхідно із собою мати їжу на цілий день) 

28/7 

Четвер: 10:00 — 16:00 20    Воркшоп на цілий день, не тільки 

мистецького спрямування,         призначений для 

дітей, для яких перебування в галереї було б        

 кращим на цілий день враховуючи, що їх батьки працюють.   



(+необхідно із собою мати їжу на цілий день) 

Години роботи, які співпадають з датами наведеними вище, є альтернативою враховуючи 

працюючих батьків, якщо краще було б мати нагляд за дітьми на цілий день. Також можливо 

посунути годину початку програми. 

2/8 — 5/8    10  7-12 НІ/Гурток ГАСК: Дика думка 

Програма триває: 

Вівторок: 9:30 — 17:30 

 

Середа: 9:30 — 17:30 

Четвер: 9:30 — 24:00 

з четверга на п'ятницю можливість переночувати в гуртожитку 

П'ятниця: 0:00 — 15:00 

(+720,-/ос. - харчування на тиждень). 

 

Існують такі місця на світі, де рітуали перетинаються від найстарішіх поколінь та аж до 

сьогодення. Існують такі місця на світі, да ритуали вщухають.  Програмою НЕ/гуртка нас 

проведуть роботи Отти Плахта та Сватоплука Клімеше, чиї твори дихають таємною силою 

церемоніалів південної та північної півкуль. Чи зможемо ми оживити магію обрядів наших 

пращурів? 

 

 

 

 

 


