BUKVICE
Dediščina kot navdih …

Zavod PARNAS
Zavod PARNAS je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture. Programe, vezane na prvo slovensko
knjigo, Primoža Trubarja in rokodelstvo izvajamo od leta 2000 na
Trubarjevi domačiji na Rašici ter po šolah in knjižnicah po Sloveniji.

Rezervirajte svoj termin čim prej – lahko tudi leto dni vnaprej.

PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče
041 833 456 (Metka Starič) info@zavod-parnas.org

zavod-parnas.org

… na vaši šoli, v knjižnici, na prireditvi

… na vaši šoli, v knjižnici, na prireditvi

BUKVICE

KNJIGOVEŠKI DAN

Udeleženci preizkusijo prave knjigoveške materiale, orodja in postopke
ter izdelajo prazno knjigo formata A6 v trdi polplatneni vezavi (šivan
knjižni blok, trde platnice, kombinacija knjigoveškega platna in papirja).
Vsa orodja in materiale dobite na delavnici.
Primerno za: 2. in 3. triada OŠ, srednja šola.
Število: 15-30 v skupini. Trajanje: 1,5 -2 uri.
Vstopnina: 6 EUR na osebo.*
*Pri izvedbi na vaši lokaciji zaračunamo tudi prevoz do vas.

Po dogovoru lahko programe prilagodimo tudi vašim željam in jih
različno kombiniramo (lepljen ali šivan knjižni blok, miniaturka, A6 ali A5
format, knjiga z vašo predhodno pripravljeno vsebino …). Izvedemo
lahko na vaši lokaciji, za več skupin zapored, možna je tudi kombinacija z
vašimi delavnicami ali izvedbo na centralni šoli in podružnicah. Pošljite
nam povpraševanje in pripravili vam bomo program.
Primerno: OŠ, srednje šole, odrasli.
Število in cena: po dogovoru.*
*Pri izvedbi na vaši lokaciji zaračunamo tudi prevoz do vas.

… v prostorih Plesne šole Kazina v Ljubljani

Gerbičeva 51a, Ljubljana

DOSTOPNO

ZA
SKUPINE
IN
POSAMEZNIKE

BUKVICE S PARNASA
- tečaji in rokodelske delavnice
Različni programi za odrasle in mladino, razpisani termini in po dogovoru.
Tudi za majhne skupine. Pot k lastni ustvarjalnosti.

Zakaj se naši udeleženci radi vračajo...
Izjemno prijetna delavnica vezave knjig popolnoma profesionalnega
videza! (Katja)
To so res bukvice za mojo dušo, ker se sprostiš in prepustiš ustvarjalnosti.
(Beti Kralj)
Metka je super učiteljica, ki z veseljem deli svoje znanje, izkušnje in
“male skrivnosti velikih mojstrov” z udeleženci delavnic. Priporočam
vsem ljubiteljem bukvic! (Ana)
Naše otroke očarate z delavnico Bukvice in predvsem z vašim nastopom.
Največja vrednost je, da se naučijo postopkov, spretnosti, sodelovanja in
še česa. (Vlasta Henigsman, OŠ Semič)

