TISKOVÁ ZPRÁVA
11. 11. 2019
Kreativ podzim 2019. Už tento víkend na Černé louce
15.-17. 11. 2019, Černá louka, Pavilon A
Oblíbená prodejní výstava Kreativ podzim nabídne návštěvníkům 3 dny plné inspirace ve 3
výstavních prostorách a více než 180 vystavovatelů, kteří návštěvníkům představí pestrou
škálu materiálů ke tvoření a také to nejlepší ze své tvorby. Součástí Kreativu bude doprovodný
projekt Quilt, který formou výstavy bude prezentovat výsledky kreativní soutěže na téma
„květy“.
Na Kreativu podzim se představí zástupci firem, kterými jsou například OPTYS, Rooya,
MSGOMA či Davona, kteří vám nabídnou k zakoupení velké množství materiálu určeného ke
tvoření jako například korálky a komponenty, látky, galanterii, příze, šnůry nebo špagáty,
originální knoflíky, skleněné kamínky, barvy, polymerové hmoty, suroviny pro výrobu svíček,
floristický materiál. Z pomůcek jsou to například šicí nebo vyšívací stroje, malířské stojany,
umělecké hobby štětce nebo fixy, kreslící desky, razítka a mnoho dalšího.
Součástí Kreativu podzim bude výstava Quilt Ostrava 2019, organizovaná Fajnou galanterkou
z Bílovce. Výstava bude tvořena vítěznými výrobky soutěžících vyrobenými technikou
patchwork nebo quilt doplněné vyšíváním, perličkami či malováním na textil. Letošní ročník
nese téma „květy“.
Doprovodný program nabídne pestrou nabídku workshopů. Na stánku Rooya si přichystají
tvoření náušnic, šperků a andílků z korálků. Simona Mecová nabídne papírové tvoření.
Náramky z minerálů je možné si vyrobit po celou dobu konání výstavy na stánku MOMARA.
Podobně zaměřený workshop nabídnou Klubíčka snů, kde se budou vyrábět náramky
přátelství, macramé náramky a háčkované podšálky. Výroba mýdel proběhne na stáncích
Duhová planeta, Libebit a Mydlidědek. Dílna Paptoys nabídne výrobu barevných a
nápaditých notýsků. Na stánku Kamily Rybkové vás čeká výroba vánočních zápichů. Eshdé
chystá bohatý program zaměřený na drátování, korálkování a drhání. Kurz frivolitkové krajky
připravuje JIMOT. Pestrou nabídku tvoření chystá KALIA, těšit se můžete na výrobu zvonečků
s čepičkou, mini kurz brush letteringu či malování květů s permanentními fixy. Malování na
vodní hladině je název workshopu na stánku Ebru by Tess. Textilní dílnu a papírové tvoření
si připravují Aladine.cz a Twint, s.r.o. Na stánku Stavebnice PONY bude připraven hrací
koutek s díly PONY stavebnice a také tvůrčí dílna s výrobou originálních triček s různými
motivy. Quiltovací stroje a jejich nastavení předvede na stánku PATCHWORKPARTY paní
Anna Zimová. Diář, příšerky, květinu nebo mandalu z papíru a vánoční koule se budou vytvářet
u Sparki a Buba. Malování na obličej potěší děti na stánku Veronika ART.
Novinkou pro návštěvníky budou turnikety, které zjednoduší vstup na akce pořádané
v prostorách pavilonu A. Vstup na Kreativ podzim otevíráme již v 9:00. Návštěvníci si budou
moci zakoupit vstupenky na akci a podívat se např. na výstavu Quilt umístěnou v přízemí
pavilonu A. Následně od 10:00 budou zpřístupněna další výstavní patra.
Mediálními partnery Kreativu podzim jsou: časopisy Korálki, Kreativ, Rozmarýna a
Rozmarýnka, Všechno, co mám ráda, dále pak Stoklasa a Krampolinka.
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Termín konání: pátek 15.11. 2019 10:00–18:00, sobota 16.11. 2019 10:00–18:00, neděle
17.11. 2019 10:00–16:00
Místo konání: Černá louka v Ostravě, Pavilon A
Vstupné (Platí VIP karta 2019)
Jednodenní: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti (6-15 let), studenti (16-25), senioři (nad 63 let),
držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů; 25 Kč hromadný vstup pro školy (min 15 osob včetně
pedagogického dozoru, prodej pouze na místě během výstavy); 240 Kč rodinné vstupné (2
dospělí + 1 až 3 děti); zdarma děti do 5 let, doprovod ZTP/P.
Vícedenní (permanentka): 200 Kč dospělí, 100 Kč děti (6-15 let), studenti (16-25), senioři (nad
63 let), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů; zdarma děti do 5 let, doprovod ZTP/P; nevztahuje
se na hromadné a rodinné vstupné.
Více informací na www.kreativostrava.cz a facebooku @cerna.louka.ostrava.
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