Saleziánsky plenér 2018 - Banská Belá
(maliarsky mládežnícky tábor)
1. Plenér sa uskutoční v termíne:

19. – 26. 8. 2018

2. Spôsob prepravy do Banskej Belej
– individuálne; v prípade cestovania vlakom sa stáva, že ide celá organizovaná
skupinka z niektorého smeru prípadne mesta - je možné sa ku nej pridať (Košice,
Bratislava), – prepošleme im kontakt navzájom, aby mohli cestovať spolu.
-

Autobusom – vystúpiť na zastávke Banská Belá (pri fabrike DINAS), treba telefonicky
oznámiť čas príchodu, aby vás tam niekto prišiel vyzdvihnúť autom.
Vlakom – do Hronskej Dúbravy, tam prestúpiť na vlak do Banskej Štiavnice, vystúpiť
na zastávke Banská Belá a presunúť sa ku fabrike DINAS, podobne oznámiť čas
príchodu.
Automobilom – v Banskej Belej odbočiť pri fabrike DINAS do uličky medzi fabrikou
a bytovkou a ďalej podľa zaslanej mapky (zasielame ju prihlaseným účastníkom).

3. Začína sa v nedeľu 19. 8. 2018 dopoludnia
Príchod na chatu: 14.00 - 17.00
Večera:
17.00 - 18.00
Začiatok:
18.00
Svätá omša:
20.00
Plenér končí v nedeľu 26. 8. 2018 obedom
4. Rámcový Program dňa:
- na začiatok sa oboznámime s denným režimom,
7.15 – Budíček
7:30 – Rozcvička, ranná hygiena
8:00 – Ranné zastavenie
8:45 – Raňajky
9:15 – Dopoludňajší program
13:00 - Obed
Do 15:00 Voľno, Šport, Oddych
15:00 – Popoludňajší program
17:30 – Svätá omša
18:15 - Večera
19:15 – Večerný program
22:00 – Spoločný záver dňa
22:15 – Spánok
5. Témy
Začiatočníci i pokročilí - kresba, maľba, kompozícia so zameraním na krajinu,
- techniky kresby a maľby, základy kompozície s praktickou prácou v krajine,

Témou tohoročného tábora je:
Cesta umelca okolo sveta aj okolo vlastnej hlavy. Držte si klobúky - poletíme.
Podmienka: prineste si pokrývku vlastnej hlavy.

- Tento rok nás okrem iných techník čaká PASTEL- lovanie
- v pláne je návšteva Banskej Štiavnice – podľa záujmu účastníkov,
- v sobotu – tradične vyrezávame píšťaľky s ujom Jankom Cerovským z Hriňovej – bude to
zaujímavé obohatenie najmä pre nových účastníkov
6. Chata:
Je v oblasti Štiavnických vrchov, kúsok od Banskej Štiavnice (2. zastávka vlakom
z Hronskej Dúbravy ). Je to kopcovitý kraj s peknými scenériami a peknou prírodou. Býva sa
na chate, ktorá je zariadená jednoducho ale účelne: väčšina priestorov na spanie a väčšia
spoločenská miestnosť sú hore na poschodí, v spodnej časti je kuchyňa, jedáleň, WC, sprchy
a malá telocvičňa, ktorá je súčastne aj výstavnou sieňou. Pred chatou je futbalové ihrisko
a spoločné ohnisko na táborák.
7. Veci na pobyt:
- oblečenie a obutie ako do hôr, hygienické potreby, veci na prezlečenie
- na chalupu - prezuvky
- spí sa na posteliach, ale treba si vziať spacák!
- izby sú viacposteľové
- varí sa priamo na chate
- ak máte špeciálnu diétu, prípadne užívate dajaké lieky – treba na to upozorniť
vedúceho tábora vopred, diétu bude treba dohodnúť s p. Kuchárkou rovnako dopredu
- pamätať na pršiplášt alebo dáždnik a nepremokavú obuv,
- v prípade horúceho, slnečného počasia - pamätať na čiapku na hlavu – ak bude pražiť
slnko (klobúk,šiltovka, šatka, slnečník...nepodceniť túto zdanlivú drobnosť)
- Počasie – dúfame, že pekne a teplo
8. Veci na Plenér:
Pre tých, ktorí začínajú a ešte na Plenéri neboli, aspoň základné veci.
- tvrdé dosky (dvojitý obal na drevenú technickú dosku) alebo sololit vo formáte A3 alebo
A4
- lepiaca páska alebo lepiace štítky na upevnenie papiera na podklad (ak budete mať
drevenú dosku tak pripináčky alebo štipce)
- nožík alebo vysúvací orezávač
- skladaciu stoličku
- tažku na plece, aby ste tieto veci mohli so sebou vziať do prírody
Na kresbu:
- obyčajný biely baliaci papier narezaný na veľkosť podľa tvrdého podkladu, ktorý máte so
sebou, skicáky A4 alebo A5 (2-3 kusy)
- ceruzka versatilka a tuhy - HB, 5B, 6B a „struhátko“
- plastickú gumu
- uhlík - prírodný alebo umelý a fixatív na upevnenie kresby
- rudka
- kto chce - rúčku, pierka a tuž
Na maľbu:
- tempery, vodovky, akvarelky, farbičky ceruzkové
- na akvarel aj na temperu – akvarelový papier alebo obyčajné výkresy
- nádobku na vodu, fľašu na vodu, handričky na štetce
- štetce: akvarelový - guľatý, veľký aj malý - plochý, veľký aj malý; na temperu: štetinový
užší aj širší

S materiálom na kreslenie a maľovanie - na začiatok stačia základné veci, ak niečo
nezoženiete – zakladný materiál sa snažíme mať k dispozícii.
Dôležité je mať chuť sa niečo naučiť, a budete mať možnosť si to vyskúšať a strávite zopár dní
v krásnom prostredí s farbičkami a s vrstovníkmi podobných záujmov.

Cesta do Banskej Belej

Mapku cesty z Banskej Belej na chatu dostanú prihlásení účastníci mailom.
Akékoľvek otázky a nejasnosti možno konzultovať na mailovej adrese:
plener@domka.sk alebo mobil: 0903 897 791

