Galeria Zarzewska

Plener Wiosenny 3 - 5.06.2005r. - Klonowo

1. Kiedy jedziemy? Plener zaczynamy w pi¹tek 3.06.05.
Koñczymy w niedzielê 5.06.05.
2. Gdzie jedziemy? Jedziemy do Klonowa - miejscowoœci
po³o¿onej w pobli¿u Ostródy, Lubawy, D¹brówna, Grunwaldu.
3. Gdzie œpimy? W pa³acu w Klonowie. W zwi¹zku z
powy¿szym konieczne jest zabranie materacy (lub karimat)
oraz œpiworów. Do dyspozycji s¹ ³azienki i ubikacje. Na terenie
obiektu nie palimy papierosów, ani (niestety) fajek.
4. Co jemy? To co sobie przywieziemy lub zakupimy we
w³asnym zakresie. Istnieje mo¿liwoœæ korzystania z kuchni
oraz wykonania ogniska czy grilla.
5. Gdzie mo¿emy fotografowaæ? W bezpoœredniej bliskoœci
pa³acu mamy dwa rezerwaty. Planujemy wypad samochodowy
uproszczonym szlakiem zabytków Kana³u Ostródzko Elbl¹skiego. Do pochylni w Buczyñcu oraz œluzy w
Mi³om³ynie. Szczegó³owy chytry plan zostanie dopracowany
na spotkaniach przedplenerowych.
6. Inne atrakcje fotograficzne. To oczywiœcie pokazy zdjêæ i
slajdów oraz wyk³ady Zaproszonych Wybitnych Fachowców.
Zabieramy ekran, rzutnik tradycyjny i rzutnik komputerowy.
Mi³o bêdzie je¿eli ka¿dy z uczestników przywiezie coœ czym
chcia³by siê pochwaliæ...
7. Inne atrakcje niefotograficzne. Istnieje mo¿liwoœæ nabycia
beczki piwa. W piwnicach pa³acu znajduje siê bar. Chêtni do
uczestnictwa w owej atrakcji winni jak najszybciej z³o¿yæ u
mnie stosown¹ deklaracjê.
8. Dojazd. Na w³asny koszt. Wskazane umowy z kierowcami i
redukcja liczby pojazdów. Dla wyje¿d¿aj¹cych w pi¹tek rano
atrakcyjn¹ wydaje siê trasa bardziej bocznymi drogami. Z
£odzi przez Pi¹tek, ¯ychlin, P³ock i Dzia³dowo.

9. Koszty. Op³ata za nocleg wynosi 5 z³ za
osobê za dobê. Ka¿dy z Uczestników jest
zobowi¹zany przygotowaæ 1 pracê w formacie
30 x 45 cm. Prace zostan¹ przekazane Naszym
Gospodarzom i pos³u¿¹ upiêkszeniu pa³acu.
10. Wystawa poplenerowa. Jak zawsze
odbêdzie siê w naszej Galerii. Prace na t¹
wystawê przygotowujemy równie¿ w formacie
30x45 cm. W zale¿noœci od efektów plenru
wystawê mo¿emy wzbogaciæ pokazem
slajdów.
11. Wszelkie pytania. Mo¿na zadawaæ na
spotkaniach przedplenerowych, w œrody o
godzinie 17.00. Ostatecznych deklaracji
udzia³u w imprezie oczekujê w
nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2005 r.

