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Vážení a milí mistři umění řezbářského, hrnčířského, sklářského, malířského, grafického,
šperkařského, polodrahokamenického, kamenického, kamenořezačského či kovářského!
Dovolte, abychom Vás pozvali na 14.ročník uměleckého sympozia na hradě Hauenštejně.
Sympozium se koná od 2.7. do 9.7. 2016.
Sympozium pořádá OPS Horní hrad, jako každý rok.
Sympozium na Horním hradě je pořádáno především na podporu záchrany této kulturní památky.
Vámi vytvořená umělecká díla budou vystavena v areálu Horního hradu. Jejich prodejem Horní hrad
o.p.s. získá prostředky na další obnovu.
Ovšem stejně významné, spíše však i významnější než získání finančních prostředků z prodeje
vašich děl je naše setkání a prožití příjemného týdne. Díla Vámi vytvořená budou rozmístěna v hradním
areálu, vámi oceněna a budou zdobit hrad do doby, než si najdou své kupce. V případě prodání Vašeho
díla, Vám vyplatíme částku činící 20% z Vámi navržené ceny, snížené o cestovní náklady, které Vám
zaplatíme rovnou během sympozia. Pokud by si někdo chtěl své dílo odvézt, je možné se domluvit na
podmínkách přímo na hradě, či telefonicky.
V průběhu sympozia můžete prodávat své výrobky ať už v hradní pokladně, nebo přímo sami.
Čtrnácté Všeobecně umělecké sympozium Vám nabídne podobné zázemí jako sympozium
předchozí. K ubytování můžete využít celé podkroví objektu vstupní brány čítající přibližně 60 lůžek
(spacáky je nutné mít vlastní). Pro ty z Vás, kdož by raději volili plátěný přístřešek, je opět možné si
postavit stan kdekoli v areálu hradu či Arboretu (konkrétní místo s námi prosím předem konzultujte).

Sprchování je možné na divoko v hraní venkovní sprše (lze zatopit v lázeňském kotli) nebo v luxusu
hradních sprch, přímo v podkroví hradu. "Výsernice" (neznalý rozuměj dřevěný suchý záchod) je od 8.
ročníku Sympozia stále plně funkční a je možné ji opět využít. Ovšem pro ty, kteří mají raději novodobé
vymoženosti, jsou k dispozici klasické splachovací toalety. Stravování zajišťujeme a plně hradíme.
Pro řezbáře: Dřevo k vlastní tvorbě máme k dispozici - povětšinou lipové, třešňové, hruškové a olšové,
bude k disposici i v rozměrech 200x70cm. Téma je opět volné.
Rozhodnete-li se sympozia zúčastnit, podepište prosím přihlášku účastníka (viz soubor ke stažení
na webových stránkách hradu) a zašlete na naši adresu: Horní hrad 1, 363 01 Ostrov. Přihlašování je
možné do konce dubna 2016, přičemž přihláška i po tomto datu bude možná po telefonické konzultaci.
Nezapomeňte na přihlášku připsat kontakt na sebe (nejlépe e-mail či mobilní telefon), abychom Vám
mohli potvrdit její přijetí. Podrobnější program a podobu celého sympozia dohodneme na místě při
zahájení. Žádný další dopis již do zahájení sympozia posílat nebudeme.
Kde nás najdete? V obci Krásný Les, respektive v její části Horní Hrad, kam se dostanete
odbočením z mezinárodní silnice č.13 ve směru Chomutov – Karlovy Vary za obcí Stráž nad Ohří.
Odbočka je dobře značena. Jste srdečně zváni k návštěvě i mimo sympozium.
Těším se na další společné setkání a pobyt s Vámi!

POZOR - POZOR - POZOR – POZOR – POZOR – POZOR
Pro změnu letos opět oslavíme narozeniny. Čí narozeniny? Přece naše! Každý
účastník dle svého uvážení připraví povinně JEDEN dárek pro jednoho předem
neznámého účastníka či účastnici symposia. A bude společná oslava!!!! JUPÍ, dort,
tanec, zpěv a tak .
Těším se ;o)

Jana

