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Wie funktioniert Jugendkunstschule in Bayern, wie in Tschechi-
en? Wo gibt es Gemeinsamkeiten, was ist anders, wie kann man 
voneinander lernen, sich austauschen, gemeinsame Projekte 
planen? Im ersten Jahr geht es um ein Kennenlernen der unter-
schiedlichen Einrichtungen. Es finden wechselseitig Begegnungen in 
tschechischen und bayrischen Kunstschulen statt. Der Bayerisch-
Böhmische Jugendkunstschultag in Pilsen versteht sich als aktives 
Begegnungsprojekt mit bildnerischen Mitteln.  Kinder, Jugendliche 
und Familien aus Pilsen und der Umgebung begegnen an den 
Aktivständen Teilnehmern aus den bayerischen Grenzgebieten und 
Gästen aus europäischen Nachbarländern. Ein niedrigschwelliges 
Kunstangebot ermöglicht allen Beteiligten künstlerisch-kreative 
Erfahrungen im Stadtraum.

Jak funguje základní umělecká škola v Bavorsku, jak v Čechách?
Co mají společného, co je naopak odlišné, co se mohou od sebe
navzájem naučit, jak si vyměňovat názory či plánovat společný
projekt? V prvním roce se jedná o seznámení rozdílných institucí.
Konají se vzájemná setkání mezi českými a bavorskými uměleckými
školami. Česko-bavorské umělecké dny pro mládež jsou aktivním
projektem realizovaným pomocí výtvarných prostředků. Děti, 
mládež a rodiny z Plzně
a okolí potkávají na stáncích účastníky z bavorského příhraničí
a hosty z evropských sousedních zemí. Nízkoprahová nabídka 
umění umožňuje všem účastníkům získat kreativní zkušenosti z 
uměleckého prostředí v prostorách města.
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Die Projektidee entstand aus der in Impuls 2015! begonnenen Zusam-
menarbeit freier Kunstschulen aus Ostbayern und mehrerer Kunstgrund-
schulen der Region Pilsen und Domazlice, initiiert von Irene Fritz vom 
Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Ein-
richtungen LJKE Bayern e.V.   Ziel ist es, Kunstschulen der bayerischen 
und tschechischen Seite als Kreativorte der außerschulischen Bildung 
in das Kulturhauptstadtprogramm einzubinden.  Der Ideentransit setzt 
den Austausch kreativer  Arbeitsprozesse in den  Ateliers und Werk-
stätten beider Länder in Gang.  Aus der Begegnung wächst eine stabile 
grenzübergreifende Zusammenarbeit. Dabei geht es darum, Kindern 
und Jugendlichen mit den Mitteln der Bildenden Kunst persönliche Be-
gegnung über die Grenzen hinweg zu ermöglichen und diese Begegnung 
wiederum in Bildwerken zu spiegeln. Denn der bildnerisch-ästhetische 
Sprachraum kennt keine Grenzen und Barrieren.

Frühstück im Grünen
Gespäch und Begegnung
Kulturwerkstatt Kalmreuth
4. April 2014  10 h

Vorbereitend zum ersten gemeinsamen Workshop und der 
weiteren geplante Zusammenarbeit findet in der Kulturwerkstatt 
Kalmreuth bei Floss / D ein Arbeitstreffen ostbayerischer und 
tschechischer Jugendkunstschulen | Kunstgrundschulen statt

I. Bayerisch - Böhmischer Workshop 
„Vorurteile“
Kunstgrundschule Jindřicha Jindřicha 
Domažlice Sa 31. Mai

Aus den unverarbeiteten Erfahrungen der Geschichte entstehen 
Vorurteile, die als böse Monster unsere Beziehungen belastet 
haben. Seit dem Fall des eisernen Vorhangs lernen wir uns kennen 
und  wir gewinnen einen neuen Blick, der sich in der Zusammen-
arbeit formt: Beim gemeinsames Kunstworkshop werden wir den 
Monstern in bildnerischen  Aktionen mit unterschiedlichen Materi-
alien gemeinsam Herr.  

Kunstausflug 
Samstag, 27. September 
9 h bis 17 h

Wir besuchen gemeinsam einen ostbayerischen Kunstschulort. 
In Regensburg nehmen wir an einer Kinderstadtführung teil und 
arbeiten im Atelier ...........................................................???

Tento projektový návrh vznikl za spolupráce uměleckých škol v Bavorsku 
a několika základních uměleckých škol Plzeňského kraje v rámci projek-
tu Impuls 2015!. Projekt iniciovala Irene Fritz ze spolku Landesverband 
der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE 
Bayern e. V. (Zemský svaz základních uměleckých škol a kulturně-
pedagogických zařízení v Bavorsku). Cílem projektu je zapojit do 
kulturního programu Evropského hlavního města kultury 2015 české a 
bavorské umělecké školy jako kreativní centra mimoškolního vzdělávání. 
Výměna nápadů rozpohybuje získávání zkušeností a učení se jeden od 
druhého v oblasti kreativní činnosti v ateliérech a dílnách obou zemí.
Ze setkání vyplyne stabilní přeshraniční spolupráce. Cílem je 
zprostředkování osobního setkání dětí a mládeže z jiných zemí za 
využití prostředků výtvarného umění a následné zrcadlení tohoto setkání 
v uměleckých dílech. Umělecko-estetická jazyková oblast nezná hranic 
ani překážek.

Snídaně v trávě 
Rozhovor a setkání 
Kulturní dílna Kalmreuth 
4. dubna 2014 10 h

Přípravou na první společný workshop a další plánovanou 
spolupráci bude pracovní setkání českých a východobavorských 
základních uměleckých škol konající se v kulturní dílně Kalmreuth 
u Floss v Německu

I. Česko-bavorský workshop 
„Předsudky“ 
Základní umělecká škola 
Jindřicha Jindřicha v Domažlicích 
Sobota 31. května

Z nezpracovaných historických zkušeností vznikají předsudky, 
které jako děsivá monstra ohrožují vztahy. Od pádu železné opony 
se seznamujeme a získáváme nový pohled, který formuje vzájemná 
spolupráce: Při společném uměleckém workshopu odstraníme 
monstra pomocí výtvarných akcí a použití různých materiálů.

Výlet za uměním
Sobota, 27. září
9 h až 17 h

Společně navštívíme základní uměleckou školu na východě Čech. V 
Řezně se zúčastníme prohlídky města pro děti a budeme pracovat 
v ateliéru.
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