WARSZTATY KREATYWNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Opłata za kurs obejmuje zestaw materiałów oraz użycie narzędzi potrzebnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
Własnoręcznie wykonane prace należą do osób biorących udział w kursie.
Warsztaty prowadzą specjaliści w dziedzinie rękodzieła.

UWAGA!
Wymagana jest przedpłata za warsztaty uiszczona w sklepie lub bezpośrednio na konto:
Alior Bank 04 2490 0005 0000 4500 1907 0991 (w tytule proszę podać imię i nazwisko,
nr telefonu do kontaktu, termin warsztatów).

Art & Hobby Studio
ul. Krakowskie Przedmieście 41/1
20-076 Lublin

e-mail: sklep@arthobbystudio.pl
tel.: 81 448 05 50 lub 570-511-600
www.arthobbystudio.pl
sklep internetowy: sklep.arthobbystudio.pl

PLAN WARSZTATÓW: lipiec - sierpień 2018 r.
DATA

TEMATYKA

Sobota 21.07.2018
godz. 10.00 – 14.00

Podstawy malarstwa akwarelowego – zajęcia dla początkujących prowadzi p.Władysław Maławski;
uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały /papiery, pędzle, farby, ołówki, paletki/ oraz wykonają
własnoręcznie dwie prace; min. 6 maks. 9 osób; koszt bez materiałów (tylko papier) 80 zł Warunkiem
zapisania się jest uprzednia wpłata pełnej kwoty za warsztaty przelewem lub bezpośrednio w sklepie;

Sobota 28.07.2018
godz. 9.00 – 14.00

Farby Kredowe Autentico Vintage – (kufer 30x40cm) elementy zdobnictwa meblowego, profesjonalna
technika malowania farbami kredowymi do stylizacji mebli Autentico ; tworzenie wypukłych zdobień,
użycie szablonów, wykonywanie postarzeń; w trakcie warsztatów przewidziany poczęstunek; grupa min. 4
max. 7 osób – zajęcia prowadzi Wiola

KOSZT
120 zł
80 zł

180 zł

Piątek 03.08.2018
godz. 16.00 – 19.30

„Obraz mixmediowy Anastazja” - praca na podobraziu malarskim 30x40cm z użyciem papierów
ryżowych i scrapowych, mgiełek, past, patyn, żywic 3D; min. 6 maks. 8 osób; zajęcia prowadzi Zosia

Sobota 04.08.2018
godz. 9.00 – 14.00

POWERTEX – wykonanie Anioła w technice Powertex; zajęcia prowadzi Anna – Certyfikowany Trener
Powertex; podstawy teoretyczne i praktyczne stosowania utwardzaczy Powertex; dwie możliwości
wykonania postaci: (1) mała ok. 45 cm lub duża (2) ok. 55 cm; grupa min. 5 max. 9 osób;

Piątek 10.08.2018
godz. 16.00 – 19.00

„Piątki decoupage” - decoupage na tkaninie – technika serwetkowa, praktyczne użycie farb do tanin,
szablonów, stempli, wymagana własna koszulka biała/ecru - min. grupa 6 max. 8 osób Wiola

50 zł

Sobota 11.08.2018
godz. 9.00 – 13.00

Zestaw świeczników w złocie - zastosowanie farb i patyn antycznych, past mixmediowych, wykonanie
ornamentów z użyciem past modelarskich min. grupa 6 maks. 8 osób; zajęcia prowadzi Zosia

75zł

Piątek 17.08.2018
godz. 16.00 – 19.00

„Piątki decoupage” - spękania dwuskładnikowe na drewnie - pudełko okrągłe z łuby, praca z papierem
ryżowym- min. grupa 6 max. 8 osób Zosia

50 zł

Sobota 18.08.2018
godz. 9.00 – 14.00

Alternatywna forma ikony - deska, praca z użyciem transferu, farb akrylowych, złocenia, postarzanie;
min. grupa 6 max. 9 osób; Emilia

Piątek 24.08.2018
godz. 16.00 – 19.00

„Piątki decoupage” - Spękania jednoskładnikowe na szkle wykonanie butelki/słoika - należy
przynieść własny słoik/ butelkę ( max. do 1L. Pojemności ) - min. grupa 6 max. 8 osób Emilia

50 zł

Sobota 25.08.2018
godz. 9.00 – 14.00

„Wełną malowane - motyl” - obraz wykonany z układanej wełny do filcowania, zamknięty za szkłem w
ramce (A4); zajęcia prowadzi Wiktoria, min. grupa 6 max 9 osób; Uwaga: warunkiem zapisania się na
warsztaty jest wpłata pełnej kwoty za warsztaty!

90 zł

Sobota 01.09.2018
godz. 9.00 – 14.00

„Obraz w technice POWERTEX” - mixed media - wykonamy obraz przestrzenny na blejtramie
50x50cm; podstawy teoretyczne i praktyczne stosowania utwardzaczy Powertex, nauka kompozycji;
zajęcia prowadzi Anna, Certyfikowany Trener Powertex; min. grupa 5 max. 9 osób;

140 zł

110 zł

1) 120zł
2) 140zł

120 zł

Kwiaty z foamiran z Liną Shvets - gr I „Róża Beata”, gr. II Eustoma z eukaliptusem; udział w 2
Sobota 08.09.2018
gr I. 130zł
gr. I godz. 9.00 – 15.00 warsztatach -5%, w 3 -7%, ; minimalna grupa 5 max. 8 osób; Uwaga: Warunkiem zapisania się jest
gr II 120 zł
gr. II godz 16.00 – 20.00 uprzednia wpłata pełnej kwoty za warsztaty przelewem lub bezpośrednio w sklepie;
Niedziela 09.09.2018 Kwiaty z foamiran z Liną Shvets - gr I„Róża Beata”,gr. II Kalia udział w 2 warsztatach -5%, w 3 -7%,
gr 1. 130zł
gr. I godz. 9.00 – 15.00 zł; minimalna grupa 5 max. 8 osób; Uwaga: Warunkiem zapisania się jest uprzednia wpłata pełnej kwoty
gr 2 120 zł
gr. II godz 16.00 – 19.30 za warsztaty przelewem lub bezpośrednio w sklepie;

UWAGA : warunkiem zapisania się na warsztaty i GWARANCJI MIEJSCA jest uprzednie uiszczenie bezzwrotnego
(w przypadku nieobecności wpłacającego) zadatku w wysokości min. 50% opłaty za kurs.

