Kurzy v Tkalcovské dílně Terapeutického centra Ledovec
Srdečně Vás zveme na textilně řemeslné kurzy pořádané Tkalcovskou dílnou
Terapeutického centra Ledovec na podzim 2007.

1. Kurz zpracovávání vlny – 12. 10. 2007, 9:00 – 16:00
Den spolu strávíme zkoumáním ovčích roun, jejich druhů a kvalit, praním rouna a
kramplováním, zkusíme příst na vřetánku. Povíme si o kolovrátku, jak vlastně funguje a
proč a pronikneme do předení na kolovrátku. Domů si odnesete malou brožurku, vámi
upředenou přízi a pohodu, která je s touto prací spojena.
Cena: 450 Kč

2. Filcování – 3. 11. 2007, 9:00 – 16:00
Na kurzu filcování se můžete naučit základy techniky plstění ovčí vlny klasickým způsobem
(pokud budete chtít, můžeme zabrousit také do techniky filcování pomocí jehly). Budeme
vyrábět drobné ozdoby, „ofilcovávat“ různé předměty a vytvářet plstěné látky, případně
jednoduché taštičky a pouzdra.
Cena: 450 Kč

3. Předvánoční vlněná dílna
Kdy: 31. 11. – 1. 12. 2007
Pátek 31. od 17:00 (je možné přijet později), sobota 1. 12. do 16:00.
Dvoudenní předvánoční dílna je připravená pro ty, kdo rádi obdarovávají vlastnoručně
vyrobenými dárky a chtějí se na Vánoce připravit jinak, než běháním po obchodech...
Domů si můžete odvézt filcované vánoční ozdoby a dárky (taštičky, obrázky…), drobné
tkané výrobky (obrázky tkané na rámu, pásky, tašky tkané na kartě, koberečky apod..)
Pokud se chystáte přihlásit, budeme rádi, když nám nezávazně napíšete, čemu byste se rádi
věnovali.
Můžete si vybrat, jestli na spaní odjedete, nebo u nás přespíte na postelích či matracích ve
vlastním spacáku za 30 Kč na noc.

V ceně kurzů je:
 materiál (na začátku kurzů dohodneme množství materiálu či počet výrobků, které
se vejdou do ceny)
 lektorné
 občerstvení
Všechny kurzy budou probíhat v Tkalcovské dílně Terapeutického centra Ledovec, které
najdete na faře v Ledcích u Plzně.
Pokud nemáte jak se k nám dostat, domluvte si s námi (nejlépe předem) odvoz z Plzně..
Hlásit se a žádat bližší informace můžete telefonicky na č. 775 076 078 nebo emailem na
adrese blafi@email.cz.
Těší se na Vás a příjemné dny přejí
Jana Fojtíčková, Marie Eretová, Petra Bernhardtová a Iveta Sedláčková
www.ledovec.cz

