AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o

Relaxace kresbou - portrét
Láká Vás zobrazit emoce a vyjádřit náladu člověka?

Kreslíte či zkoušíte doma malovat?
Chcete relaxovat a přitom tvořit?

Pak je kurz určený přesně pro Vás!
Tvorba má mnoho pozitivní účinků! Umožní vám svobodně vyjádřit
emoce i myšlenky. Zlepšíte si paměť a také se odreagujete a zbavíte
stresu. Díky tvorbě se stanete vnímavější k okolnímu světu i
efektivnější ve své profesi.
Ale hlavně budete mít koníčka, kterého si zamilujete!

Tvorba dělá lidi šťastnější, začněte tvořit také!

Jak namalovat portrét?
Kurz Vám dá odpovědi na všechny otázky kolem zobrazení lidské tváře. Vyzkoušíme si různé
techniky, kurz Vám představí uhel, pastel a třeba také akvarel. Kreslit budete podle skulptury,
fotoportrétu, živého modelu, zkusíte si figurální kompozici, zvířata. Vše společně v klidu a
pohodě spolu se zkušeným lektorem zvládnete, i když třeba úplně začínáte!

Komu je kurz určen?
Každému od 15 do 100 let, kdo rád tvoří nové věci, rád se vzdělává, rád poznává nové
lidi, chce v sobě objevit talent, nebo probudit kreativitu, nebo se jen naučit odpočívat a splnit
si své sny. Je vhodný pro úplné začátečníky, ale i pro pokročilejší, kteří se chtějí
dozvědět nové pojmy a spojit si informace do praktických souvislostí. V rámci lekcí Vám
budou vysvětleny základní postupy, výuka je vedena jako skupinová s velkým důrazem na
vaši individualitu.

Co s sebou?
Chuť tvořit. O vše ostatní se postaráme my. Všechny pomůcky i materiál jsou v ceně
kurzu.

Kde se kurz koná a jak dlouho kurz trvá?
Kurz probíhá v prostotách AGENTURY POZNÁNÍ, s.r.o. v Kopřivnici.
Má 10 lekcí po 3 hodinách - od 3. dubna 2019 do 19. června 2019

Jaká je cena za kurz?
Cena za kurz je 2 550,- Kč (85,- Kč za 1 hodinu)

Více informací na
www.agenturapoznani.cz tel.: 774 540 548
Štefánikova 1163, Kopřivnice (budova MÚ)

