Italský plenér ve Valle di Ledro od 2. 7. do 9. 7. 2017

Lokalita údolí – Valle di Ledro (provincie Trentino)
Ubytování a centrum naší malířské aktivity – obec Ledro

Cena
 5 900 Kč jeden malující účastník (při platbě do konce dubna 5 500 Kč)
 8 900 Kč jeden malující účastník plus doprovod (při platbě do konce dubna 8 500 Kč)
Cena zahrnuje 7 nocí ve vícelůžkových pokojích a 6 dnů malování pod vedením ak. mal
Lukáše Bradáčka. V rámci pobytu proběhne výstava prací, které během plenéru vznikly.
Možnost zajistit za příplatek pohodlnější ubytování v zařízení typu Bed and Breakfast asi
kilometr vzdáleném (Ledro), kde je cena za osobu na noc kolem 40 EUR.
Cena nezahrnuje dopravu (odhadem 3000 Kč) ani jídlo – to si zajišťuje každý sám, v místě
ubytování je možnost vaření, po domluvě i společného. Ve městečku jsou také kavárny,
pizzerie a restaurace. Je možno domluvit společné obědy nebo večeře v místním bistru, cena
za osobu a den asi 12 až 15 EUR. Dopravní možnosti vizte níže, s přesným výběrem vám rádi
poradíme. Malířské stojany a případná objemnější zavazadla odvezeme autem.
Pobytu se může zúčastnit i nemalující doprovod.
Ubytování
Ubytování v obci Ledro (viz přiložená mapa) v údolí Valle di Ledro.

Program
Volná malířská tvorba v okolí, materiál si zvolíte dle vlastní dosažené úrovně, doporučuji
hodně kreslit – místní záznam na menší formáty. 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. Minulý rok jsme sklidili velký
úspěch, prodalo se i několik pěkných děl.

Doprava





autobusem
vlakem
letecky
autem
cca 750 km, 10 hodin jízdy

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
Počet účastníků je omezen.

