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13. ATELJE POD KRNOM
Drežnica, sobota, 18. avgust 2018

Kulturno društvo
likovnih ustvarjalcev Tolmin

Drežnica je že trinajsto leto prizorišče srečanja, ki v
majhno vasico privabi številne domače in tuje likovne
ustvarjalce.

13. atelje pod Krnom bo potekal v soboto, 18. avgusta
2018 med 9. in 17. uro, s pričetkom in zaključkom
na športnem igrišču v Drežnici. Lokacijo ustvarjanja
pa prepuščamo vam in prepričani smo, da boste v
Drežnici našli pravi kotiček zase. Atelje pod Krnom je
namenjen tako članom likovnih skupin in društev, kot
tudi vsem ostalim, ki vam je likovno ustvarjanje na
prostem v veselje in izziv. Prispevek za posameznega
udeleženca znaša 10 € in se ga poravna ob žigosanju
podlage na dan prireditve. 

Ker letos mineva 100 let od konca prve svetovne vojne,
bo tokratno ustvarjanje tematsko, pod naslovom
"100 let potem – na poti miru". Kdor seveda želi, lahko
ustvarja po želji, vendar bodo razstavljena le dela, ki se
bodo nanašala na tematiko.

Otroci do 15. leta starosti sodelujejo brezplačno. Za njih
bo bo ves potreben material za ustvarjanje zagotovljen,
izbrali bomo prijeten kotiček, kjer bodo ustvarjali pod
strokovnim vodstvom mentorice. Njihova dela pa bodo
imela na razstavi poseben kotiček.

Organizator, Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev
Tolmin, vsakemu udeležencu zagotovi zajtrk, kosilo
in pijačo.

Otvoritev razstave izbranih likovnih del bo 18. avgusta, 
ob 18. uri, v Fundaciji Poti miru v Posočju v Kobaridu.

V primeru dežja bomo ustvarjali v šolski avli, ter v dvorani
gasilskega doma v Drežnici.

Pravilnik
• priglasitev in žigosanje podlag med 9. in 10. uro
• vsak sme žigosati 2 prazni slikarski podlagi
• najmanjši dovoljeni format podlage je 50 x 50 cm
• največji dovoljeni format je 80 x 100 cm
• format za akvarel nima predpisane velikosti
• kosilo za vse udeležence bo ob 14. uri
• izbor likovnih del bo potekal ob 15. uri
• komisija bo za razstavo izbirala med deli nastalimi na
  razpisano tematiko “Prostor vojne in prostor miru”
• vsako izbrano delo mora biti pripravljeno za razstavo
• razstavljena dela se vrnejo avtorjem

Prijave do 15. avgusta 2018

Za prijavo natisnite in izpolnite
priloženo prijavnico in jo pošljite na naslov:
Dare Trobec
Most na Soči 25 b
5216 Most na Soči

Zahtevane podatke za prijavo lahko pošljete tudi na
elektronski naslov: trobecdare@gmail.com

INFORMACIJE
00386 41 378 620

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Območna izpostava Tolmin



          

13. ATELJE POD KRNOM
Drežnica, sobota, 18. avgust 2018

Prijavnica        
Prijavljam se na Atelje pod Krnom in se strinjam s
pravilnikom in pogoji sodelovanja. Likovno delo
dovoljujem razstavljati in ob morebitnih poškodbah ne
bom zahteval odškodnine. Kulturnemu društvu likovnih
ustvarjalcev Tolmin dajem avtorizacijo za uporabo
in / ali objavo fotogra�j na katerih je razvidno, da
sem na fotogra�jah jaz ali moje likovno delo, za lastno
promocijo v različnih medijih. Za fotogra�je posnete
na prireditvi in otvoritvi razstave dovoljujem uporabo
brez omejitev.

Organizator, Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev
Tolmin se zavezuje, da bo z likovnimi deli ravnal skrbno
in z vso odgovornostjo ter da bo zagotovil uporabo
fotogra�j v namene, ki niso v osebno škodo ali žalitev
fotogra�rane osebe.

Podatki označeni z * niso obvezni, vendar vas kljub
temu naprošamo, da nam zaupate vašo telefonsko
številko ali e-mail, da vas lahko v primeru morebitne
spremembe programa pravočasno obvestimo.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
Dare Trobec
Most na Soči 25 b
5216 Most na Soči

Zahtevane podatke za prijavo lahko pošljete tudi na
elektronski naslov: trobecdare@gmail.com in v zadevo 
vpišite PRIJAVA ATELJE POD KRNOM 2018.

INFORMACIJE
00386 41 378 620 
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