Naše galerie je otevřena v pracovní dny od 8 do 15 hodin
a v době konání veřejně přístupných akcí. Přijďte na
vernisáže každý třetí čtvrtek v měsíci od 17 hodin.
Doprava od metra C Kačerov bus č. 215, od metra B
Smíchovské nádraží bus č. 197 do stanice Pavlíkova.
Odtud ve směru výstupu z autobusu pokračujete rovně do
sídliště. Cca po 150 metrech vlevo je Modrý klíč.

18. 4. 2013
Asambláže, obrazy, fotografie
Slavnostní
zahájení
výstavy
výtvarné
skupiny "fotolej" se uskuteční za účasti pánů
starostů Prahy 12 pana Prchala a Prahy-Libuše
pana Koubka ve čtvrtek 18. 4. od 17 hodin.
Atmosféru setkání podtrhne také jazzová
produkce přátel výtvarníků.
O jejich samotné tvorbě se kromě osobního
setkání na vernisáži v Galerii Modrého klíče
můžete také dozvědět na stránce
www.fotolej.webnode.cz.

16. 5. 2013
Básně v obrazech
Výstava obrazů, která se představila
počátkem roku v centru Prahy v prostorách
CAFE ALTERNATIF.
Kromě výše zmíněného souboru obrazů bude
výstava také doplněna fotografiemi tvůrců
z řad uživatelů služeb Modrého klíče, které
zprostředkovávají nový pohled na poezii
všedního dne, ukazují smysl pro detail, který
nám mnohdy uniká.

18. a 19. 5. 2013
Dny otevřených dveří Modrého klíče
jsou každoročně pořádány u příležitosti výročí zahájení provozu. Letos se dveře otevřou pro všechny
zájemce již po jednadvacáté, a to po oba dny v sobotu i neděli vždy od 1000 do 1600 hodin. Sobotu 18. 5.
tentokrát zpestří celodenní program 1. ročníku festivalu sborového zpěvu SVĚT HUDBY, SVĚT PRO
VŠECHNY. Na podiu i balkonech areálu
Modrého klíče se budou střídat tělesa
dětských sborů základních uměleckých škol
spolu s již tradičními sbory prověřenými
doma i v zahraničí. V repertoáru zazní
skladby od lidových písní přes spirituály,
džez, vážnou hudbu až k hudbě moderní.
Chystaným překvapením bude host, zpěvák
a herec, hvězda mnoha současných
muzikálových jevišť.
Dále po oba dny nabízíme: občerstvení,
diskuse, individuální konzultace, možnost
videoprojekce, seznámení s novými projekty
MK a Výroční zprávou MK za rok 2012,
volný pohyb po areálu MK nebo prohlídku s průvodcem, prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací
žáků i dospělých uživatelů služeb, prodej odborné literatury.

30. 5. 2013
Třetí výstava prací studentů výtvarného
oboru Střední odborné školy G.A.P.E.
G.A.P. EDUCATION s.r.o. - název školy je zkratkou tří
slov a identifikuje hlavní vzdělávací oblasti školy: G –
grafika, A – animace, P - produkce. Škola je
standardním typem střední školy, která nabízí
dva obory vzdělávání čtyřletého studia s maturitou v
denní formě a jeden obor nástavbového studia
v dálkové formě.
Studenti oboru Grafický design se zaměřením
Propagační
výtvarnictví a
propagační
grafika
představí své školní práce i svou vlastní volnou tvorbu.

20. 6. 2013
Malujeme školu Prahy 12
Výstava soutěžních obrázků žáků základních škol. Výtvarnou soutěž vypsal odbor školství, kultury a
vzdělávání Městské části Praha 12. Výstava Vás seznámí i s oceněnými díly v jednotlivých kategoriích a
vítězným obrázkem, který bude použit na obálce informační brožury o základních školách s názvem
„Přijďte se podívat“.

