
 

 

 

 

 

 

 

                  VYZKOUŠEJTE SI DIGITÁLNÍ ŘEMESLA NA KREATIVNÍM    
  FESTIVÁLKU V GALERII SUPERMARKET  WC 

 
Kreativní festival plný tvůrčích her a dílen pro děti, teenagery i dospělé připravila na 
pátek 25. června karlovarská galerie SUPERMARKET wc. I letos se koná tradiční Zažij 
podchod jinak! s našlápnutým programem a podtitulem Vyzkoušej si digitální řemesla. 
Od 14:30 hodin na vás čeká  nevšední zábava pro děti i dospělé. Letošní ročník se 
koná ve spolupráci s regionálním informačním místem Eurocentrem. Vstupné za celé 
odpoledne je 120 Kč, 50 Kč za vybranou dílnu. 

 

V pátek 25. června se kolem galerie SUPERMARKET wc objeví stánky s kreativními dílnami 
pro děti, mládež a dospělé, kde si vyrobíte vlastnoruční designové kousky. Společným 
jmenovatelem letošního ročníku jsou digitální řemesla. Kreativní techniky, které využívají 
nové digitální technologie a zároveň čerpají z šikovnosti našich předků a studnice nápadů 
lidské kreativity,“ přibližuje akci Eliška Failová ze SUPERMARKETu wc a pokračuje, 
”vyzkoušíte si třeba obsluhu naši nové 3D tiskárny, termolis při výrobě  trička, vypalovačku 
do dřeva s níž lze na dřevo "vymalovávat" obrázky nebo se speciálními brýlemi můžete 
zkoumat svět virtuální reality. Nebude chybět ani Grafitti workshop v podchodu, který k 
tomuto rodinnému festivalu karlovarské galerie nevyhnutelně patří. Rozzářit podchod u 
galerie barvami a svými nápady může kdokoli.  
 
Kreativní centrum galerie SUPERMARKET wc pečuje o kreativitu dětí z Karlovarska již 15 
let. “Za tu dobu si k nám našlo cestu mnoho rodičů, učitelů, mladých lidí a dalších nadšenců, 
kteří vnímají důležitost tvořivosti, otevřenosti a kreativního učení pro současnost,” říká 
Tereza Vlašimská, spoluzakladatelka a předsedkyně spolku PROTEBE live, který galerii 
provozuje.  

 
Galerie zve ke společnému tvůrčímu pobývání každého. Pokud vás více láká umění malby 
nebo závěsné akrobacie, můžete se těmto technikám věnovat v relaxační ART zóně pod 
Chebským mostem. Na workshopu Závěsné akrobacie si protáhnete svaly a na Malbě v 
plenéru budete čerpat inspiraci na břehu řeky Ohře. 

 
Festival zakončí pohybové představení nejen pro děti Kozí kraviny v 18 hodin před galerií, 
které připravil spolek Vzbuďme Vary. Od výtvarnice Terezy Řícanové a tanečnice Báry 
Látalové se v něm dozvíte, jak tančí kráva. Koná se jako součást mezinárodního festivalu 
Tanec Praha. 

 
Odpoledne plné zážitků opět hudebně doprovodí  Teodor Kravál. Podrobný program najdete 
na webu www.supermarketwc.cz nebo na fb stránce. Vstupné za celé odpoledne je 120 Kč, 
50 Kč za vybranou dílnu. Představení Kozí kraviny můžete podpořit dobrovolným vstupným. 
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PROGRAM ZAŽIJ PODCHOD JINAK! 

pátek 25/6 2021 
 

BLOK DÍLEN u galerie 14.30 - 18.00 
 

GRAFFITI Drapni sprej a pojď rozzářit stěny v našem podchodu 
VIRTUÁLNÍ REALITA Nasaď si brýle a omrkni u nás virtuální svět 
DÍLNA 3D TISKU Zkus si obsluhu prostorové 3D tiskárny 
PLOTR A TERMOLIS Vytvoř si vtipný motiv na svém starém tričku 
VYPALOVAČKA Navrhni a vypal do dřeva vlastní design brož nebo přívěsek 
PLACKOVAČKA Už máš digitální řemesla v malíčku? Vytvoř si placku, která to poví všem 

 

RELAXAČNÍ ART ZÓNA pod Chebákem 14.30 - 18.00 
 

MALBA V PLENÉRU Využij stojanu a maluj si dle své fantazie 
VZDUŠNÁ AKROBACIE Protáhni si svaly na závěsné šále nebo obruči 

 

KOZÍ KRAVINY Představení u galerie * nejen pro děti 18.00 - 19.00 
Jak tančí kráva? Ilustrátorka Tereza Říčanová začala s tanečnicí Bárou Látalovou tančit divadlo o krávě, 
pro skutečnou krávu Málinu. 

 

 

                       Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.     
                       www.supermarketwc.cz 
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