TISKOVÁ ZPRÁVA

Dyzajn dětem! Unikátní workshop pro děti.
(PRAHA, 29. července 2014) – Portál Testovanonadetech.com ve spolupráci s Dyzajn marketem
připravují pro děti a rodiče tematický workshop a tvůrčí výtvarnou dílnu při příležitosti tradiční
výstavy designu na Střeleckém ostrově v sobotu 2. srpna 2014 od 10 do 14 hodin. Workshop Dyzajn
dětem! umožní dětem zažít autenticky na vlastní kůži celý proces tvorby od čistého listu papíru,
inspirace, samotného procesu tvoření, až po finální produkt a jeho vlastní prezentaci. Připravena je
i soutěž o designové hračky a speciální módní přehlídka.
„Vytvořili jsme sadu bílých kartonových maket oblečení a vtipných módních doplňků v reálné dětské
velikosti. Děti je v naší dílně mohou dle své fantazie, nápadu a vkusu dotvořit v jedinečné designové
kousky a samozřejmě je i nosit. Připravené budou papírové šaty, sukně, trika, brýle, hodinky, čepice,
kabelky, peněženky i korunky pro malé princezny“ – láká Jana Hejnicová, spolupořadatelka workshopu
Dyzajn dětem!
Cílem kreativního workshopu Dyzajn dětem! je přiblížit dětem práci designérů, umožnit osobní
setkání s vybranými designéry na místě a názorně dětem ukázat, jak věci, které běžně užíváme,
vznikají. „Vážíme si dětské odvahy tvořit, jejich bezprostřednosti pro linie a tvary, díky které často
vznikají překvapivá až grafická díla, plná barev a struktur,“ říká další z pořadatelek Petra Panenková.
V rámci workshopu si malí designéři mohou vybrat z různorodých grafických, textilních, malířských a
dalších výtvarných metod, jak vytvořit desény šatů a jak své modely ozdobit. S hotovými výrobky se
vyfotí a zařadí se tak do facebookové soutěže o nejlepší model. Autoři pěti nejnápaditějších kousků
získají jako dárek designovou hračku od vybraných vystavujících designérů Dyzajn marketu. Ani ostatní
děti nepřijdou zkrátka. „Každé dítě, které dokončí svůj model, dostane honorář. Bude odměněno
medvědí korunkou, kterou si může v našem obchůdku směnit za báječné dobroty z dílny
foodblogerek portálu Testováno na dětech,“ doplňuje Jana Hejnicová.
Tvůrčí dílna portálu Testováno na dětech bude obohacena také o recepty a ochutnávku zdravých,
netradičních i veganských dobrot pro děti.
Zlatým hřebem workshopu bude módní přehlídka na červeném koberci. V 13:30 se malí designéři
promění na modelky a modely a předvedou svá díla na skutečném molu. Jejich odvaha bude oceněna
nejen potleskem, ale i dárkem od Dyzajn marketu.
Oddechnout si od tvůrčí práce děti mohou volnou hrou v připraveném originálním designovém
obchůdku s pultem, kasou, penízky a papírovými hračkami ve formě běžného sortimentu Dyzajn
marketu. Zde si děti budou moci dosyta zahrát oblíbenou hru na obchod. Jelikož se současný Dyzajn
market na ostrově nese v duchu námořnickém, připravilo Testováno na dětech také další tematické
aktivity.
Nový portál Testovanonadetech.com nabízí rodičům tipy, jak zabavit dítě předškolního věku,
všestranně rozvíjet jeho schopnosti, podporovat výtvarné cítění a kreativitu a současně ho vzdělávat.

Na svých webových stránkách doporučuje IQ a ART aktivity, ale i recepty na zdravá jídla nebo rady
kam vyrazit na výlety, do babyfriendly restaurací, na hřiště a kulturní akce pro nejmenší. Portál je
neziskový a otevřený. Jeho smyslem je vytvoření široké platformy pro sdílení inspirace pro aktivity a
práci s dětmi.
Prodejní výstava autorské tvorby Dyzajn market tentokrát prezentuje více než 180 tvůrců a designérů,
ZUNO fotostánek – SmileBox, módní přehlídky, workshopy, dětský koutek, chill out zónu, pánský klub,
limitovanou kolekci Dyzajn market Dyzajn a známé české kapely ve dvou prázdninových dnech 1.–2.
srpna v Praze na Střeleckém ostrově.

Kontakt pro bližší informace:
Jana Hejnicová, tel.: 775 728 666
e-mail: info@testovanonadetech.com
www.testovanonadetech.com
www.facebook.com/testovanonadetech
www.dyzajnmarket.com

Krátký text:

Dyzajn dětem!
Unikátní workshop pro děti.
2. 8.2014 / 10 – 14 hodin
Střelecký ostrov
Zveme všechny děti a rodiče na tvůrčí výtvarnou dílnu v rámci Dyzajn marketu na Střeleckém
ostrově v sobotu 2. srpna 2014 od 10 do 14 hodin. Unikátní workshop představí dětem
práci designérů a umožní projít autenticky celým procesem tvorby od čistého listu papíru, inspirace,
tvorby desénů, až po finální produkt a jeho vlastní prezentaci. Připravena je i soutěž o designové
hračky a speciální módní přehlídka. Workshop připravuje nový rodinný webový portál Testováno na
dětech.
Těšíme se na vás. Vstup zdarma.
www.testovanonadetech.com
www.facebook.com/testovanonadetech

