
KNIHAŘSKÝ
WORKSHOP 
V TELČI

PAPÍRNÍC I  UVÁDĚJ Í

Kreativní víkendový pobyt s knihařskou dílnou ... 

Vyrobte si ručně šitý Diář a osobní Ex libris

Víkend 2. - 4.10.2020

"Padá listí, poslední hřejivé paprsky Tě zastaví ... zpomalí, teď
a tady. Bez zbytečných otázek, bez velehor prádla, bez pocitů,

že byste měly být někde jinde. Přijeďte se chvilku odtrhnout
od každodennosti a dočerpat sílu na kreativní víkend v
kouzelném penzionu v centru Telče."



NÁPLŇ
Zpomal, dýchej ...

Kromě procházek po zamlženém náměstí

historické Telče se můžete těšit na

knihařskou dílnu, která bude probíhat 

v zázemí penzionu pod vedením Adély

Schovancové, kreativní duše Papírníků.

Hlavním tématem bude výroba diáře 

na příští rok. Budou vám nabídnuty již

vytištěné stránky v různých variantách 

a ušijete si diář s otevřenou knižní vazbou.

K dispozici budou také linkované či

prázdné listy na zápisníky. Adéla vám

vysvětlí základy knihařské terminologie,

seznámí vás se základním knihařským

náčiním a knihařskými postupy. V druhé

části workshopu si vyrobíte vlastní Ex libris,

osobní razítko pro značení svých knížek.

www.papirnici.com



MÍSTO
Dům plný vzpomínek ...

Kreativní víkend bude probíhat v

penzionu Kamenné slunce v

historickém srdci Telče. Vytvářet,

odpočívat i nocovat budete v domě

starém 354 let stojícím přímo naproti

románské věži sv. Ducha. V domě od 60.

let žila a tvořila malířka Míla Doleželová

a vtiskla tomuto místu nepopsatelnou

energii. Součástí penzionu je zahrada

pod středověkou hradební zdí, zarostlá

břečťanem a vinnou révou. 

V průběhu víkendu proběhne

komentovaná prohlídka nezávislé

galerie Gamoneum v bývalé židovské

synagoze a dostanete několik dalších

tipů na místa, která v Telči stojí za

návštěvu.

Sobotní večer zpříjemní živá hudba u

hořícího krbu. 

www.kamenne-slunce.cz



Osobně v Papírníkách:     Bělohorská 268/21, Praha 6

E-mailem:                             info@papirnici.com

                pension@kamenne-slunce.cz

Po telefonu:                         +420 737 906 272

PROGRAM
PÁTEK 2. 10. 2020 

příjezd do penzionu od 15 hod
společná seznamovací večeře

SOBOTA 3. 10. 2020  

pomalé ráno, snídaně
10-12 úvod do knihařského řemesla
12-13 společný oběd
13-14 prohlídka galerie Gaomenum
14-18 výroba diáře / zápisníku
19+ večeře po vlastní ose
21+ večer s živou hudbou 

NEDĚLE 4. 10. 2020
ještě pomalejší ráno, snídaně
10-13 výroba Ex libris
oběd po vlastní ose
odjezd nejpozději do 14 hod
volný odpolední program ve městě

CENA
Cena zahrnuje:

Ubytování se snídaní ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích,

parkování, veškerý výtvarný materiál, zapůjčení pomůcek,

lektorské vedení, společná páteční večeře, drobné občerstvení a

káva / čaj během workshopu, společný sobotní oběd, vstup do

galerie. Příplatek za jednolůžkový pokoj + 600 Kč.

3200 Kč / osoba

REZERVACE


