Dziecięce Warsztaty Modelowania WARIANT I
Założenia dla grupy: 10-15 dzieci od 5-7 lat oraz dodatkowo 2 opiekunów
Program warsztatów:
I PROJEKTOWANIE
1. Wprowadzenie. Tradycja i współczesność. Omówienie, czym jest porcelana w
ceramice. Droga porcelany do Europy - historia.
2. Projektowanie. Zapoznanie uczestników z kilkudziesięcioletnią tradycją i dorobkiem
fabryki.
II MODELOWANIE.
1. Warsztat modelarski.
2. Praktyczne wykorzystanie archiwum fabrycznej modelarni. Praca w „muzeum form”.
3. Omówienie niebezpieczeństw odlewu i wypału i ich wpływ na kształtowanie
naczynia.
III PORCELANA
1. Odlewy, ręczne modelowanie, łączenie różnych technik kształtowania naczynia z
masy lejnej i plastycznej.
IV MALARNIA
1.
2.
3.
4.

Samodzielne wykonanie dekoracji z arkusza – metoda wycinanki.
Wykorzystanie kalek ceramicznych.
Omówienie technik zdobienia.
Próby zdobienia (kalkowania i malowania) porcelany.

Czas trwania warsztatów 3 – 4 godz. ( w zależności od koncentracji dzieci)
Cena udziału w warsztatach wynosi łącznie za całą grupę 750 zł netto / 922,50 zł brutto
Cena obejmuje:
- prowadzenie warsztatów przez modelarza / ceramika,
- materiały niezbędne do realizacji prac warsztatowych;
- materiały do zdobienia porcelany;
- wypalanie produktów utworzonych w trakcie warsztatów, które zostaną przekazane
uczestnikom warsztatów.

Fundacja Giesche
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP: 954 273 85 92

Cena nie obejmuje dojazdów uczestników na miejsce realizacji warsztatów tj. do fabryki
i /lub szkoły, innej placówki.
Organizator zapewnia bezpłatny parking oraz słodki poczęstunek.
Organizator posiada polisę OC.
Dziecięce Warsztaty Modelowania WARIANT II
Założenia dla grupy: 10-15 dzieci w wieku od 8-13 lat oraz dodatkowo 2 opiekunów
Program warsztatów dla dzieci:
I PROJEKTOWANIE
1. Wprowadzenie. Tradycja i współczesność. Omówienie, czym jest porcelana w
ceramice. Droga porcelany do Europy - historia.
2. Projektowanie. Zapoznanie uczestników z kilkudziesięcioletnią tradycją i dorobkiem
fabryki.
II MODELOWANIE.
1. Warsztat modelarski.
2. Praktyczne wykorzystanie archiwum fabrycznej modelarni. Praca w „muzeum form”.
III PORCELANA
1. Odlewy, ręczne modelowanie, łączenie różnych technik kształtowania naczynia z
masy lejnej i plastycznej.
IV MALARNIA
1. Samodzielne wykonanie dekoracji z arkusza – metoda wycinanki.
2. Wykorzystanie starych kalek ceramicznych.
Czas trwania warsztatów 4-5 godz.
Cena udziału w warsztatach wynosi łącznie za całą grupę 850 zł netto / 1 045,50 zł brutto
Cena obejmuję prowadzenie warsztatów przez modelarza / ceramika, materiały niezbędne
do realizacji prac warsztatowych.
Cena obejmuje wypalanie modeli / produktów utworzonych w trakcie warsztatów oraz ich
zdobienie.

Fundacja Giesche
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP: 954 273 85 92

Cena nie obejmuje dojazdów uczestników na miejsce realizacji warsztatów tj. do fabryki
i /lub szkoły.
Organizator zapewnia bezpłatny parking oraz słodki poczęstunek.
Organizator posiada polisę OC

Młodzieżowe Warsztaty Modelowania WARIANT III
Założenia dla grupy: 10-15 osób w wieku od 14-18 lat oraz dodatkowo 2 opiekunów
Program warsztatów dla młodzieży
I PROJEKTOWANIE
Wprowadzenie. Tradycja i współczesność. Omówienie, czym jest porcelana w ceramice.
Droga porcelany do Europy - historia.
Projektowanie. Zapoznanie uczestników z kilkudziesięcioletnią tradycją i dorobkiem fabryki.
Wycieczka po terenie, budynkach i magazynach dawnej fabryki porcelany.
II MODELOWANIE.
Warsztat modelarski.
Praktyczne wykorzystanie archiwum fabrycznej modelarni. Praca w „muzeum form”.
Omówienie niebezpieczeństw odlewu i wypału i ich wpływ na kształtowanie naczynia.
III PORCELANA
Odlewy, ręczne modelowanie, łączenie różnych technik kształtowania naczynia z masy
lejnej i plastycznej.
Szkliwienie, omówienie technologii i roli szkliwienia.
IV MALARNIA
Samodzielne wykonanie dekoracji z arkusza – metoda wycinanki.
Wykorzystanie starych kalek ceramicznych.
V DEGUSTACJA
Warsztaty na temat tradycji i sztuki parzenia herbaty prowadzone przez mistrzów
świata herbaty. Różne rodzaje herbat i naczyń w połączeniu z degustacją pozwolą
Fundacja Giesche
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP: 954 273 85 92

wyposażyć uczestników w tajemnice tego nieocenionego trunku, a wielość mieszanek
pobudzi nawet najbardziej wymagające podniebienia do dalszego eksperymentowania.

Czas trwania warsztatów 4,5 godz.
Cena udziału w warsztatach wynosi łącznie za całą grupę 990 zł netto / 1 217,70 zł brutto
Cena obejmuję prowadzenie warsztatów przez modelarza / ceramika, materiały niezbędne
do realizacji prac warsztatowych.
Cena obejmuje wypalanie modeli / produktów utworzonych w trakcie warsztatów oraz ich
zdobienie.
Cena nie obejmuje dojazdów uczestników na miejsce realizacji warsztatów tj. do fabryki
i /lub firmy.
Organizator zapewnia bezpłatny parking oraz słodki poczęstunek.
Organizator posiada polisę OC
Warsztaty Modelowania WARIANT IV
Założenia dla grupy: 10 - 15 osób w wieku powyżej 18 rż.
Program warsztatów dla dorosłych
I PROJEKTOWANIE
Wprowadzenie. Tradycja i współczesność. Omówienie, czym jest porcelana w ceramice.
Droga porcelany do Europy - historia.
Projektowanie. Zapoznanie uczestników z kilkudziesięcioletnią tradycją i dorobkiem fabryki.
Wycieczka po terenie, budynkach i magazynach dawnej fabryki porcelany.
II MODELOWANIE.
Warsztat modelarski.
Praktyczne wykorzystanie archiwum fabrycznej modelarni. Praca w „muzeum form”.
Omówienie niebezpieczeństw odlewu i wypału i ich wpływ na kształtowanie naczynia.
III PORCELANA
Odlewy, ręczne modelowanie, łączenie różnych technik kształtowania naczynia z masy
lejnej i plastycznej.
Szkliwienie, omówienie technologii i roli szkliwienia.
Fundacja Giesche
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP: 954 273 85 92

IV MALARNIA
Samodzielne wykonanie dekoracji z arkusza – metoda wycinanki.
Wykorzystanie starych kalek ceramicznych.
V DEGUSTACJA
Warsztaty na temat tradycji i sztuki parzenia herbaty prowadzone przez mistrzów
świata herbaty. Różne rodzaje herbat i naczyń w połączeniu z degustacją pozwolą
wyposażyć uczestników w tajemnice tego nieocenionego trunku, a wielość mieszanek
pobudzi nawet najbardziej wymagające podniebienia do dalszego eksperymentowania.

Czas trwania warsztatów 4,5 godz.
Cena udziału w warsztatach wynosi łącznie za całą grupę 1 100 zł netto / 1 353 zł brutto
Cena obejmuję prowadzenie warsztatów przez modelarza / ceramika, materiały niezbędne
do realizacji prac warsztatowych.
Cena obejmuje wypalanie modeli / produktów utworzonych w trakcie warsztatów oraz ich
zdobienie.
Cena nie obejmuje dojazdów uczestników na miejsce realizacji warsztatów tj. do fabryki
i /lub firmy.
Organizator zapewnia bezpłatny parking oraz słodki poczęstunek.
Organizator posiada polisę OC

Fundacja Giesche
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP: 954 273 85 92

