Umělecký festival Zlaté ruce 2010

12.–16. července 2010
otevřeno 10.00–18.00 hodin
vstup zdarma

Řezbářské práce (8 řezbářů začne tvořit až 2m vysoké sochy)
Výstava: Keramické figurální plastiky, Hana Kňávová
Výstava: Oživlé kameny, Soňa Čermáková
Výstava: Kresby, malby, Petr Válek
Výstava: Kovové plastiky, Mgr. Jaroslav Křížek
Možnost občerstvení:

Grilované vepřové steaky, klobásky, čerství pstruzi, pivo Holba,
sudové víno, destiláty R. Jelínek (hruškovice, slivovice, meruňkovice),
nealkoholické nápoje

17. července 2010
(sobota)

FINÁLE UMĚLECKÉHO FESTIVALU

ZLATÉ RUCE 2010

vstupné 50 Kč, 13.00–02.00 hodin
Možnost občerstvení:

Jehně na rožni, grilované vepřové steaky,
klobásky, čerství pstruzi.
Pivo Holba, lahvová i sudová vína,
destiláty R.Jelínek (hruškovice, slivovice, meruňkovice)
Nealkoholické nápoje

Program finále uměleckého festivalu 17. července 2010

13.00 – začátek finále uměleckého festivalu, otevření výstav
14.00 – oficiální zahájení Finále uměleckého festivalu pod širým nebem
Škola Robina Hooda:
14.10 – představení všech řezbářů, výtvarníků a jejich uměleckých děl
Pod odborným dohledem získáte teoretické
15.00 – vyhlášení vítěze řezbářů a předání ceny festivalu –
i praktické zkušenosti se střelbou ze sportovních
ZLATÉ RUCE (vybraná porota bude hodnotit řezbářská díla)
luků. Získané zkušenosti můžete využít
15.20 – zahájení dražby uměleckých děl
v připraveném lukostřeleckém turnaji.
16.00 – volná zábava, občerstvení, exhibice s motorovou pilou,
škola Robina Hooda, škola dřevorubců.
Škola dřevořezů:
17.30 – začátek soutěže v řezání pilou Břichatkou. (soutěž
Pod odborným dohledem získáte teoretické i praktické
je určena pro dospělé. Soutěží se ve dvojicích. Před soutěží
zkušenosti o jedné z mnoha činností dřevorubců. Vyzkoušíte
doporučujeme navštívit školu dřevořezů.)
si řezání kmene pilou, tzv. Břichatkou o délce 1.6m. Získané
18.30 – začátek lukostřelecké soutěže. (soutěž je určena
zkušenosti můžete využít v připravovaném turnaji v řezání.
pro děti od 12let i dospělé. Před soutěží doporučujeme
navštívit školu Robina Hooda.)
Změna programu vyhrazena
19.30 – vyhlášení vítězů soutěží a předání cen.
20.00 – živá hudba
Místo konání:
22.00 – ohňová show
Obec Vlaské
GPS: 50°05’24’’; 16°53’32’’
22.30 – s kytarou u táboráku, občerstvení,
volná zábava
02.00 – konec Finále uměleckého festivalu pod širým nebem ZLATÉ RUCE
Časy jednotlivých programů
se mohou lišit.

www.podsvinihorou.cz
viz také

