3hoch3 Architekturparcours
Ein Architekturparcours im Klee. Besonders geeignet für Familien, Kinder und Jugendliche von 13-18
Jahren.
Es geht auf eine Zeitreise! Um die Schatzkiste zu öffnen, wird kombiniert, berechnet und das Rätsel gelöst. Dabei wird die Landschaftsskulptur und die Architektur Renzo Pianos spielerisch genauer unter die
Lupe genommen. Alle Teilnehmenden werden selber zu Baumeister*innen und buhlen im Wettbewerb
um die Gunst der Jury. Der nächste Wettbewerb endet im Oktober 2022.
Das Kartenset für den Parcours ist im Kunst-Kiosk im Kindermuseum Creaviva erhältlich.
Für Schutzsuchende aus der Ukraine gibt es das Kartenset in ukrainischer Sprache. Abgabe: kostenlos.
Weitere Informationen
creaviva@zpk.org oder 031 359 01 61
Zeit
Dienstag bis Sonntag, 10:00 - 17:00 Uhr
Zum Angebot
https://www.creaviva-zpk.org/de/freizeit/kunst-kiosk/3hoch3-architekturparcours

3 hoch3 (три у третьому ступені) Курс архітектури
Курс архітектури в Музеї Кле запрошує сімей, дітей та підлітків 13-18 років.
На Вас чекає подорож у часі! Щоб відкрити скриню зі скарбами, Вам слід підібрати комбінацію,
обчислити та розгадати головоломку. Водночас Ви отримаєте нагоду ознайомитися з
ландшафтною скульптурою та архітектурою Ренцо Піано. Усі учасники самі стануть майстрамибудівельниками та візьмуть участь у конкурсі, змагаючись за прихильність журі. Наступний конкурс
завершується у жовтні 2022 року.
Набір карт для курсу доступний в арт-кіоску в дитячому музеї Creaviva.
Набір карток доступний українською мовою для людей з України, які шукають захисту. Доставка:
безкоштовно.
Подальша інформація
creaviva@zpk.org або 031 359 01 61
Час
З вівторка по неділю з 10:00 до 17:00
Докладніше про пропозицію за:
https://www.creaviva-zpk.org/de/freizeit/kunst-kiosk/3hoch3-architekturparcours

Malatelier – Mit Staffelei im Sonnenblumenfeld
Einmal inmitten eines Sonnenblumenfeldes an der Staffelei stehen und umringt von den tellergrossen
Blütenköpfen den Versuch wagen, ihr Abbild aufs Papier zu bringen. Besonders geeignet für Kinder ab 4
Jahren und Erwachsene, für die ganze Familie.
Von Juni bis September stehen Staffeleien zur freien Benutzung im Umland des Museums. Das Material
kann während der Öffnungszeiten im Kunst-Kiosk von Creaviva abgeholt werden.
Das Angebot ist für Schutzsuchende aus der Ukraine kostenlos.
Am 21.08. und 04.09.2022 gestalten wir unsere Gemälde zwischen 11:00 und 16:00 Uhr in kostenlosen
Walk-In Workshops.
Weitere Informationen
creaviva@zpk.org oder 031 359 01 61
Zeit
Von Juni bis September stehen die Staffeleien zur freien Nutzung im Feld.
Betreute walk-in Workshops am 21.8. & 04.09. von 11:00 - 16:00 Uhr
Zum Angebot
https://www.creaviva-zpk.org/de/freizeit/veranstaltungen-spaziergaenge/malerei-en-plein-air

Студія живопису – З мольбертом у соняшниковому полі
Стоячи біля мольберта посеред поля з соняшниками в оточенні квітів завбільшки з тарілку, треба
лиш наважитися викласти свою уяву на папері. Пропозиція орієнтована на дітей від 4 років та
дорослих, приходьте всією родиною.
З червня по вересень мольберти доступні для безкоштовного користування на території навколо
музею. Матеріали можна отримати в арт-кіоску Creaviva в години роботи музею.
Пропозиція безкоштовна для людей з України, які шукають захисту.
21.08 та 04.09.2022 ми розроблятимемо наші картини з 11:00 до 16:00 на безкоштовних майстеркласах.
Подальша інформація
creaviva@zpk.org або 031 359 01 61
Час
З червня по вересень мольберти вільні для використання в польових умовах.
Семінари на свіжому повітрі проходитимуть під керівництвом 21.8. та 04.09. з 11.00 до 16.00 год
Докладніше про пропозицію за:
https://www.creaviva-zpk.org/de/freizeit/veranstaltungen-spaziergaenge/malerei-en-plein-air

