
PAMÁTNÍK  LIDICE

Vás srdečně zve na slavnostní zahájení 

43. ročníku
       Mezinárodní 
       dětské 
       výtvarné 
       výstavy    

s tématem SVĚTLO

v sobotu 30. května 2015 v Lidické galerii v Lidicích. 

Program vernisáže:
8:30     zábavný program pro děti v zahradě Lidické galerie:
              ukázka techniky „kyanotypie“ pod vedením Dmitryho
              Rubinshteyna, vedoucího Art-residence Zahradník
              výtvarné dílny na téma stínové divadlo a tradiční vosková 
              indonézská batika
              ukázka žonglování Vojty Vrtka  
              hry Střediska volného času Labyrint Kladno
              při příznivém počasí projížďky kočárem s koňmi

11:00  slavnostní předávání ocenění medailistům z České 
              republiky a pozvaným zahraničním oceněným v zahradě 
              Lidické galerie, vystoupí sbor LIRA Bulharské školy P. Berona 
              v Praze a žesťové trio ze ZUŠ M. Podvalové Praha 9 Čakovice

12:45  otevření 43. ročníku výstavy a její prohlídka

14:00  divadelní představení pro děti Velká cirkusová pohádka 
              Vojty Vrtka (zahrada)

14:30  setkání s porotou, komentovaná prohlídka výstavy 
              (kinosál 1. patro)

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 26. 5. 2015 
na tel. 736 642 318, nebo na kasalicka@lidice-memorial.cz. 
Doprovod i děti vítány.

Vstup na vernisáž volný.

Výstava bude otevřena v 1. patře Lidické galerie 
od 31. 5. do 31. 10. 2015, 
otevřeno denně od 9 do 18 hodin.

Výstava je pořádána pod záštitou
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                                                                        ministra kultury ČR
                                                                        ministra zahraničních věcí ČR

                                                                        ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
                                                                        generální ředitelky Českých center

                                                                        předsedy České komise pro UNESCO

Minister of Culture of the CR 
Minister for Foreign A�airs of the CR 
Minister of Education, Youth and Sports of the CR 
Director General of Czech Centres 
Chairman of the Czech Commission for UNESCO

LIDICE MEMORIAL

cordially invites you to the ceremonial opening of 

the 43   International 
Children's 
Exhibition of 
Fine Arts 2015   

featuring the theme LIGHT

on Saturday 30 May 2015 at the Lidice Gallery in Lidice. 

Programme of the opening:
8:30    Entertainment programme for children 
             in the Lidice Gallery garden:
             Demonstration of cyanotype print technique conducted by Dmitry     
             Rubinshteyn, head of Art-residence Zahradník 
             Art workshops focusing on shadow theatre and traditional wax
             Indonesian Batik  
             Juggling presentation by Vojta Vrtek   
             Games prepared by the Labyrint leisure Centre, Kladno
             Horse-and- carriage rides, weather permitting

11:00  Award presentation ceremony for the Czech and invited foreign
             laureates in the garden of the Lidice Gallery; performing at 
             the event will be the choir LIRA of  P.  Beron  Bulgarian School 
             in Prague and the brass trio of the Marie  Podvalová Art School
             Prague 9 Čakovice       

12:45  Opening and a tour of the 43   exhibition 

14:00  Theatrical performance  for children Velká cirkusová 
             pohádka (Big Circus Fairytale) by Vojta Vrtek (garden)

14:30  Meeting with the Panel of Judges, the exhibition‘s guided    
             tour (cinema auditorium on the 2   �oor)

Please con�rm your attendace by 26 May 2015 at 736 642 318, or by 
e-mail to kasalicka@lidice-memorial.cz.
Spouses and children are welcome.

The opening is free of charge.

The exhibition will take place on the 2   �oor of the Lidice Gallery from 
31 May till 31 October 2015, daily from 9 a.m. to 6 p.m.

The exhibition is organized under the auspices of 

rd

nd

nd

Památník Lidice děkuje sponzorům a partnerům / 
Our thanks go to the following sponsors and partners:


