Zápis z jednání o přípravě Vánoční výstavy
ze dne 11.11.2010
Výstava bude zaměřena jen na rukodělné výrobky.
Termín vánoční výstavky: 26.-28.11.2010
Místo: sál Katolického domu v Blansku
Otvírací doba: pátek 26.11. od 8:00 do 20:00 hod.
sobota 27.11. od 8:30 do 20:00 hod.
neděle 28.11. od 7:30 do 16:00 hod.
Hlavním pořadatelem je Kolpingova rodina Blansko.
Uzávěrka přihlášek možnosti vystavovat je 15.11.2010.
Oficiální zahájení výstavy bude za účasti vystavovatelů v sobotu 27.11. v 9 hod., ZUŠ a DDM
připraví kulturní vystoupení.
Kolpingova rodina Blansko hradí pronájem sálu.
Vstupné bude dobrovolné.
Pozvánky a plakáty zajistí Kolpingova rodina Blansko, vyvěšení zajistí podle svých možností
také vystavovatelé.
Je nutné uvést požadavky na výstavní místo – počet stolů velikosti 1x1 m do 15.11.2010.
Instalace výstavy – každý si zajistí instalaci své části výstavy ve čtvrtek 25.11. od 16 do 19
hod., v neděli v 16 hod. si každý zajistí rozebrání výstavy.
Je možné při výstavě předvádět nějakou rukodělnou techniku nebo zajistit jiný doprovodný
program, prezentaci na PC.
K dispozici je 7 skleněných oboustranných výstavních panelů (š. 75 cm, v. 80 cm) – je možné
vystavit uměleckou fotografii nebo kresbu. Zájem o panely je třeba vyjádřit do 15.11.2010.
Popisky vystavovaných předmětů si vytisknou jednotliví vystavovatelé sami.
Doporučení: kartičky o rozměru 10x6 cm tučným písmem Arial o velikosti 20. První řádek –
název výrobku, druhý řádek – jméno autora, třetí řádek – věk autora.
Ukázka:

dráček Mráček
Veronika Vykydalová
7 let
Bude připraven letáček s prezentací vystavovatelů – každý připraví text – max. 26 řádků na
formátu A4, jednu fotku a případně logo. Úpravu a tisk letáčků ve složeném formátu A5
zajistí KR v počtu 100 ks. Termín dodání textu, fotky a loga v elektronické podobě je do
15.11.2010 na adresu: kupcik@blansko.cz
Služby si zajistí při výstavce každý vystavovatel na svém úseku sám.
Zapsal: Josef Kupčík, tel. 725 112 557

