Zveme všechny Meluzíny a Meluzíňata na pokračování našich tradičních
podzimně – zimních akcí, které Martin nazval

„V Praze je taky blaze“
Chcete-li se dostat z krušnohorských či jiných luhů a hájů do světa fantazie
a her tak postavte běžky na chvíli do rohu, vypněte notebooky, změňte
termíny zkoušek a vydejte se s námi
na víkendovku

od pátku 11. února do soboty 12. února 2011
ve které vás čeká

Večerní procházka FATOU MORGANOU
a
originální výstava v Galerii Mánes
se vše říkajícím názvem – PLAY
(předpokládám, že ti, kteří v létě „pleli“ v botance v Dalovicích budou zde „plít“ již
zkušeně a s nasazením ☺)

A teď po pořádku - co bude v pátek večer a v sobotu ráno:
V pátek večer od 19.00 – Botanická zahrada Troja a procházka
s průvodcem po tropickém skleníku
Fata Morgana je unikátní skleník o rozloze 1750 m2, jedinečný jak svým
originálním architektonickým řešením, tak výsadbami. Jen příležitostně je
přístupný skleník v noci, kdy je prý interiér plný kuňkání desítek drobných
nočních tropických žabek a jiných krásností. Atmosféru pralesa podtrhuje
tropická bouře, která z dáli hřmí nad monzunovým deštným pralesem – jó,
bouří, když vzduch zavoní tak svůj dům nechám stát, ráno prásknu do koní ...
Vstupné pro děti a studenty 75,- pro dospěláky 150,- (studijní průkaz nutný)

V sobotu ráno od 9.00 – Výstavní galerie Mánes a PLAY
Co se říká o výstavě, kde si může člověk tvořit i bořit bez ohledu na věk a
kde nerozhoduje nadání, ale hravost …
• Výstava Play v Mánesu je událostí, která určitě stojí za návštěvu už jen proto,
že lepší hřiště pro svou fantazii a tvořivost nenajdete. (Z. Drtilová, Víkend

DNES)• Desítky zvukových, čichových, hmatových, chuťových, sluchových
i zcela nedefinovatelných instalací v aktuálním projektu od více než čtyřiceti
mezinárodních umělců a umělkyň je bezesporu velkým lákadlem. Možnost užít
si díky nim ve výstavní síni legraci a objevovat přitom svět kolem nás i sebe
sama je tu však prostě neodolatelná. (J. Lomová, Deník Referendum)
Vstupné pro studenty a děti 90,- pro dospěláky 150,Jak na to a jak z toho:
Dejte mi vědět, kdo máte zájem o celou akci nebo třeba jen o její část, abychom
mohli nějak vyřešit ubytování v Praze. Doprava je individuální. Sraz v Praze
bude upřesněný mailem po přihlášení. Ti co se rozhodnou na poslední chvíli tak
v pátek se sejdeme u pokladny botanické zahrady v 18.45 a v sobotu v 9.00 u
pokladny v Mánesu. Studentskou průkazku s sebou. Na přespání v Praze bude
určitě nutný spacák a karimatka.
Ozvěte se mi na mail co nejdříve, protože musíme zajistit rezervaci míst na
prohlídku v botance a spaní ☺
Na všechny se těší Mirka a Jindřich

