LETNÍ TERASA
Pellyho domů v Polici nad Metují

ČERVENEC 2014
VÝSTAVY

PROVOZNÍ DOBA

1.—18. 7. 2014

v červenci a srpnu:

Alžběta Čechová: SÍŇ SLÁVY

středa—pátek
15,00—19,00 hod

Výstava obrazů studentky Olomoucké univerzity. V cyklu „Síň slávy“ se inspiruje pophvězdami šedesátých a sedmdesátých let s odkazem na pop-artovou kulturu.

Dále je terasa mimo
uvedený čas otevřena
v době konání
akcí a jednu hodinu
před jejich zahájením.

Vernisáž výstavy: úterý 1. července od 18,00 hod

22. 7. - 8. 8. 2014

Zuzana Krčmářová: VÝSTAVA OBJEKTŮ
Absolventka univerzity v Ústí nad Labem představí na Terase své instalace. Převládajícím motivem je práce se světlem a jeho modelace.

Vernisáž výstavy: úterý 22. července od 18,00 hod.
V případě nepříznivého počasí je terasa
uzavřena. Akce se konají v náhradních prostorách v Pellyho domech.
V nabídce produkty
italské firmy Lavazza
/presso, bezkofeinová
káva, cappuccino, čokoláda, čaj/, nealko i
alko nápoje a drobné
občerstvení.
Doplňkový prodej: vybrané propagační předměty a suvenýry.

AKCE
Čtvrtek 3. 7. 2014 od 17,00 hod

PÍRKO na Terase - autorské čtení nejen pro děti
Pírko je malý ptačí chlapec, jehož prožitá letní dobrodružství zapsal ve své knize pan
Jaroslav Soumar. Sám autor a ilustrátor se zhostí role předčítajícího. Po skončení čtení
je pro všechny malé posluchače připraveno překvapení s dárkem.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 17. 7. 2014, od 17,30 hod
Letní tvoření – OŽIVTE SI SVŮJ ŠATNÍK
Nemusíte nakupovat nové oblečení, stačí dát starému nový vzhled. Připravíme pro Vás
barev a razítek, ostatní závisí na Vaší kreativitě. Se vším Vám rádi poradíme. V ceně
lektor a veškerý výtvarný materiál.
Vstupné: 80 Kč/osoba. Vlastní oblečení, určené ke zkrášlení, s sebou.

Přihlášky a platba předem v Infocentru, do 15. 7. 2014.

Pátek 18. 7. 2014, od 17,30 hod

VIOLONCELLOVÝ KONCERT NA TERASE
Violoncellové duo zahraje melodické a romantické klasické skladby.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 31. 7.2014, od 15,00 do 18,00 hod
Tvoření pro děti - VÝROBA PRÁZDNINOVÉ POHLEDNICE
Dílnička s Martinou Noskovou, držitelkou certifikátu Regionální produkt Broumovsko.
Vstupné: 40 Kč/osoba. V ceně lektor a veškerý materiál.

www.POLICKO.cz

