„Mami, tati, dělali jsme fotky!“
Interaktivní prohlídky Musea Fotoateliér Seidel pro školy
Nejen proto, aby se děti mohly doma pochlubit svou šikovností, připravilo Museum Fotoateliér Seidel ve
spolupráci s místními

pedagogy

speciální

program

pro žáky

základních a

středních škol:

„Jak se fotografovalo před 100 lety.“
Interaktivní prohlídky fotoateliéru Seidel nabízejí množství mimořádných aktivit pro jednotlivce, rodiny i
malé pracovní skupiny. Úkoly zvládnou žáci a studenti od deseti let. Dokonce i páťáci už při jedné ze
zkušebních prohlídek v laboratoři dokázali vyrobit fotogram a na mapu Šumavy úspěšně umístili sto let staré
i současné pohlednice měst a vesnic s českými i německými názvy.
Ve stoletém ateliéru si děti vyzkouší práci s klasickým fotoaparátem a nechají se vyfotografovat - stejně
jako jejich krumlovské prababičky - před historickým pozadím. Vytištěnou černobílou fotografii si
samozřejmě odnesou na památku.
Zjistí také, že 3D technologii uměl používat už Josef Seidel. V tajemném červeném světle temné komory si
vyrobí fotogram a v prostředí provoněném vývojkou a ustalovačem vyzkouší, jak se dělá fotografie
klasickou ,,mokrou‘‘ cestou. Na 100 let staré pohlednice Krumlova napíšou svůj vzkaz „postaru“ - tuší a
perem. Přitom mohou dívky na starých fotografiích obdivovat krásu šatů prababiček a kluci zas poznají
uniformy dávných vojáků.
Návštěva Musea Fotoateliér Seidel není nuda mezi regály. Je to cesta do paměti našich prarodičů, při níž si
mohou děti pohrát, aniž by si všimly, že se vlastně učí.
Interaktivní prohlídka trvá dvě hodiny, běžné vstupné 80,- Kč/ žák – v období zkušebního provozu leden –
březen 2011 platí snížené vstupné: 40,- Kč/žák, učitelé a doprovod zdarma.
Objednávky: shop@seidel.cz nebo na tel. 380 712 354. Bližší informace o Museu Fotoateliér Seidel na
www.seidel.cz , resp. www.seidel.cz/skoly.
Sídlo fotoateliéru: Linecká ul. 272, Český Krumlov. 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.
Další program v Českém Krumlově pro školy: oběd, ubytování, prohlídky města, zámku, muzeí, galerií,
grafitový důl, pivovar, vory, rafty aj. :
Infocentrum Český Krumlov: www. ckrumlov.cz/info, info@ckrumlov.cz, +420 380 704 622 (623, 631)

