
Rekapitulace  prezentačního  setkání      -   SEMILSKÝ   REGION 2011

     V rámci VIII. ročníku projektu Sdružení ARTEFAKTUM.CZ  TVOŘÍME DUŠÍ se dne  3. října  2011 
ve spolupráci s  CZP LK o.s.  uskutečnilo  v  interiérech  Kulturního  centra Golf  v  Semilech  již  páté  
setkání, SEMILSKÉ IMPULZY.

Setkáni tvořily tyto části: 
    
1.Výstava výtvarných prací 
    -  probíhala od 10.00 v prostorách foyér Kulturního centra Golf  
                       - svoji tvorbu představilo 68 tvůrců
                       -  11 tvůrčích kolektivů
                       -   3 dětská centra
 ------------------------------------------------------------------------- 
  představeno bylo kolem 500 výtvarných děl
  a 14 kompozičních souborů
 -------------------------------------------------------------------------
Tradicí se staly prezentační a prodejní expozice 10 chráněných dílen,o jejichž díla měla zájem široká
veřejnost, která setkání navštívila. 

      Vernisáž  výstavy se  stala zajímavým  setkáním řady tvůrců, čestných  hostů a partnerů  projektu 
s návštěvníky setkání.

Dalším zajímavým doplňkem se staly 3 výtvarné dílny, kde si děti i dospělí  návštěvníci mohli vyzkou-
šet  své  výtvarné  schopnosti. Pod  odborným  vedením  Bc. Petry Řezníčkové  ze  ZUŠ Semily, paní 
Lucie Halamové z Jablonce n. Nisou a paní Lenky Bartošové z Liberce si  řada zájemců  vytvořila svá
vlastní výtvarná dílka.                                             

2. Prezentace ostatní tvořivosti 
    -  od 13. 00 do 16. 30 hodin se na Velké scéně centra uskutečnil kulturní program tvořený výstupy:
        
                      -   3 tanečních souborů
                      -   1 souboru mažoretek
                      - 11 hudebních  vystoupení 
                      -   1 divadelního souboru
                      -   1 páru společenských tanců  

Celkem v kulturním programu vystoupilo 76 učínkujících.

Do kulturního setkání Semilské impulzy se zapojila řada významných osobností, výtvarníků  nejenom  
semilského regionu.  Převážná  část  podpořila  tuto  akci  osobní účastí a pomohla vytvořit příjemnou 
a tvořivou atmosféru celého setkání.

        V  celkovém  hodnocení  lze  konstatovat: prezentačního  setkání  Semilského  regionu se 
zúčastnilo  474 různých umělců, přišlo  shlédnout  a podpořit  přes 600 návštěvníků. Celé  akci 
se dostalo potřebné prezentace ze strany regionálních medií.
 

Čestní hosté setkání:  člen rady  města  Semily  Vladimír Šimek,  ředitel SS Semily  Ing. Zdeněk 
Šimon,  ředitelka   DC  Jilemnice   Jaroslava   Řehořková, 
předsedkyně KO STP Liberec  Vlasta Prouzová  a  ředitel KC GOLF  Ing. Lubomír Bartoš. 

Akce měla u aktérů a návštěvníků kladný ohlas a naplnila hlavní myšlenku projektu  TVOŘÍME 
DUŠÍ     “  Bez  bariér v duši  i  v životě ".

VELKÉ  PODĚKOVÁNÍ  PATŘÍ  VŠEM  SPONZORŮM, BEZ  JEJICHŽ  POMOCI,  BY  SE  AKCE  NEMOHLA
USKUTEČNIT. 

                                                                                                      SDRUŽENÍ ARTEFAKTUM.CZ a CZP LK o.s.
 

PŘÍNOSEM CELÉ AKCE SE STALA  PŘÍMÁ ÚČAST ŘADY Z NICH. 


