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Museum Fotoateliér Seidel
Linecká 272, Český Krumlov
tel.: +420 380 712 354 | info@seidel.cz
www.seidel.cz/SKOLY
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Organizace
spojených národů
pro vzdělávání,
vědu a kulturu

•
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Historické centrum
Českého Krumlova
zapsané na Seznam světového
dědictví v roce 1992

CÍL 3

Projekt Museum Fotoateliér Seidel
byl propořen z prostředků
Evropské unie Interreg IIIA a Cíl 3

Jak se fotografovalo
před 100 lety
interaktivní prohlídky pro školní výlety ZŠ a SŠ

Přijeďte na výlet do Musea Fotoateliér Seidel!
•
•
•
•
•
•

poznáte jedinečný, více než stoletý fotografický ateliér
uvidíte film o životě a díle rodiny Seidelovy
vyzkoušíte si práci s klasickým fotoaparátem
zjistíte, že 3D technologii znali lidé už před 100 lety
poznáte práci v temné komoře
vlastnoručně si vyrobíte fotogram

OTEVÍRACÍ DOBA: na objednávku denně od 9.00 do 18.00 hod
DÉLKA PROHLÍDKY: 1,5 - 2 hod
SKUPINY: min. 10 - max. 40 osob (prohlídky budou rozděleny
po skupinách do 15 os.)
DOPORUČENÝ VĚK: 10+
OBJEDNÁVKY: písemně (e-mailem) nejméně 10 dnů před
plánovaným termínem příjezdu
VSTUPNÉ: 80,- Kč / žák

• sami si vyzkoušíte, jak se dříve vyvolávaly fotografie
„mokrou cestou“
• napíšete si pohled z Krumlova „postaru“ - tuší
a redisperem
• poskládáte mapu Šumavy před 100 lety a dnes
• na památku dostanete černobílé foto vaší skupiny
v ateliéru před historickým pozadím
• a ještě mnohem víc...

ZDARMA: pedagogové, doprovod
DALŠÍ INFORMACE: www.seidel.cz/skoly
DOSTUPNOST A PARKOVÁNÍ:
Pěší vzdálenost od autobusového nádraží: 15 min.,
od vlakového nádraží 30 min., od parkoviště autobusů P-BUS
na Chvalšinské ul. 20 min. (pro školy sleva 50% parkování
na P-BUS)
Možnost příjezdu autobusu před ateliér (výstup dětí)
- pak přeparkování na P-BUS.

ení nuda!
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DALŠÍ PROGRAM V ČESKÉM KRUMLOVĚ PRO ŠKOLY:
oběd, ubytování, prohlídky města, zámku,
muzeí, vory, rafty aj.: kontaktujte
INFOCENTRUM
Poznáván
ČESKÝ KRUMLOV:
www.ckrumlov.cz/info
info@ckrumlov.cz
+420 380 704 622 (623, 631)

