Vážení přátelé, milé děti,
i letos (již po šesté) se uskuteční Babiččiny Vánoce – trhy a výstava
v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. V minulých ročnících
se v rámci Babiččiných Vánoc uskutečnily soutěže o nejkrásnější
vánoční stromeček, štědrovečerní stůl či adventní věnec.
Všechny Vaše zúčastněné práce byly obdivovány návštěvníky
a byly vždy obohacením a příjemným zpestřením výstavy!
Protože se letošní výstava koná v období svátku Mikuláše,
je tentokrát soutěžním tématem právě

MIKULÁŠ A JEHO DOPROVOD (ANDĚL A ČERT).
Soutěž vyhlašujeme jako soutěž mezi dětskými kolektivy základních a mateřských
škol a školských zařízení Náchodska. Soutěž je otevřena i pro ostatní zájemce.
Mikuláš a jeho doprovod může být zhotoven z jakéhokoliv materiálu tradičního i netradičního,
figurky na postavení či položení (max. výška postav: 50 cm); ne však obrázky, musí se jednat o trojrozměrné
objekty – trojici postav Mikuláše, anděla a čerta.
Hlavní cena: poukaz v hodnotě 1.000 Kč na nákup výtvarných potřeb pro vítězný kolektiv.
Organizace soutěže:
- na výtvor je potřeba připevnit vizitku s označením školy, kolektivu, případně se jmény autorů ap.
Postavy Mikuláše s doprovodem budou vystaveny s touto Vaší vizitkou!
- uzávěrka soutěže je v úterý 2. prosince 2008
- soutěžní práce je nutno donést do domu dětí a mládeže Bájo (Husovo náměstí 3, Česká Skalice),
kde je otevřeno ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin (na tel. čísle 491 452 708 nebo 604 187 325
je možno domluvit způsob a hodinu předání)
- nebo je možno práce zaslat na adresu: Muzeum B. Němcové, Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice
- po výstavě si budete moci Vaši soutěžní práci v Muzeu B. Němcové vyzvednout (možnost domluvy
na tel.č. 491 451 285)
- o vítězích rozhodne hlasování návštěvníků Babiččiných Vánoc 2008
- výsledky soutěže budou zveřejněny na www.ddmbajo.cz, vítězové budou osloveni osobně, všechny
zúčastněné kolektivy obdrží diplom
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám mnoho úspěchů v soutěži!
Srdečně Vás na Babiččiny Vánoce zveme! Konají se od 4. do 7. prosince 2008 od 9 do 17 hodin a čeká Vás na nich:
prodej výrobků lidových řemeslníků a ukázky jejich práce, výstava obrázků z výtvarné soutěže „Návraty“, procházka Vánocemi
v období 19. století, 20. – 30. a 60. let 20. století, inspirace pro vánoční výzdobu, výtvarná soutěž „Mikuláš s doprovodem“, výstava
paličkované krajky Marcely Hovadové, dobový nábytek a předměty minulých století, výroba drobných dárků vlastníma rukama
a hospůdka s domácím pečivem, punčem a jinými dobrotami. Vstupné: 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč.

