Švýcarský plenér v horském údolí Prättigau od 20. 8. do 29. 8. 2018

Ubytování – AAV (Alpine Astrovillage) Lü-Stailas v údolí Prättigau (švýcarský kanton
Graubünden) v nadmořské výšce 1100 m n. m.

Cena
 11 200 Kč / jeden malující účastník (zálohu 50 % nutno uhradit během února, zbytek
do konce května)
Cena zahrnuje 9 nocí ve třílůžkových pokojích a 8 dnů malování pod vedením ak. mal Lukáše
Bradáčka. Koncem pobytu uspořádáme na místě výstavu prací, které během plenéru vznikly.
Cena nezahrnuje jídlo a dopravu (počítejte asi 3000 Kč). Jídlo si zajišťuje každý sám, v místě
ubytování je možnost vaření, po domluvě i společného. Dopravní možnosti ještě upřesníme a
s jejich výběrem vám rádi poradíme. Malířské stojany a případná objemnější zavazadla
odvezeme autem.
Počet míst je vzhledem k možnostem ubytování omezený, malujících účastníků může být
maximálně devět.
Ubytování
Ubytování v soukromém domě, jež funguje jako hvězdárna a pozorovatelna pro amatérské
astrology (https://www.alpineastrovillage.net/) v malé horské obci Lü v údolí Prättigau (viz
přiložená mapa), které leží ve velmi populární a vyhledávané oblasti na severní hranici Švýcarska,
v blízkosti Rakouska a Lichtenštejnska. Větší blízké město je Davos. V domě je k dispozici,
společenská místnost (zázemí pro malování), společná, kompletně vybavená kuchyně (myčka,
lednice, mikrovlnka, nádobí), tři dvou- až třílůžkové pokoje, dvě koupelny a WC. Okolí je
nesmírně malebné.

Program
Volná malířská tvorba v okolí, materiál a techniku si zvolí každý dle svého uvážení. Možnost
konzultace prací s lektorem během dne, každý večer popovídání si nad vzniklou tvorbou.
Závěrem pobytu bude pro místní obyvatele uspořádána malá vernisáž výstavy vzniklých děl.

V minulých letech jsme sklidili například v Itálii velký úspěch, prodalo se i několik pěkných
děl.

Doprava





autobusem
vlakem
letecky
autem
cca 670 km, 10 hodin jízdy, přesná cena bude propočítána

Kontakt na lektora: ak. mal. Lukáš Bradáček (bradicka@raz-dva.cz, tel.: 603 945 618,
Červený Újezd, Na drahách 461, PSČ: 273 51 www.bradacek.eu)
Přihlášky v ATELIÉRU PRAGA PRIMA (mailem na atelierpp@volny.cz nebo telefonicky na
608 97 95 06), Národní 35, 110 00 Praha 1, www.pragaprima.cz

