
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

  PLANPLAN     WARSZTATÓW: listopad - grudzień WARSZTATÓW: listopad - grudzień 2019r.2019r.

DATA TEMATYKA KOSZT

Czwartek 21.11.2019
godz. 16.00 – 19.30

„Bombka krajobrazowa” - czyli krajobraz zamknięty w kuli; wykorzystanie kuli z pleksi, 
makiet domków, pasty strukturalnej i innych elementów dekoracyjnych do stworzenia 
niepowtarzalnego krajobrazu „zamkniętego w kuli”; grupa min. 6 max. 9 osób; (Anna) 

   65zł

Piątek 22.11.2019
godz. 16.00 – 19.30

Decoupage na szkle - Zimowa Taca Vintage – spękania na szkle - dekoracyjna drewniana taca z
wykorzystaniem spękań 2 składnikowych  i efektu szronu; grupa 6 max. 8 osób; (Zosia) GRUPA
DODATKOWA brak miejsc – grupa rezerwowa

       70zł      

Sobota 23.11.2019
Igr. Godz. 9.00 – 13.00
II gr. godz.14.00- 18.00

Cykl  „Spotkania  z  akwarelą” warsztaty   z  malarstwa  akwarelowego  poprowadzi  znana
akwarelistka  lubelska  Tatiana  Majewska,  temat:  „Drzewa  nad  wodą” pejzaż; Zajęcia
przeznaczone zarówno dla początkujących jaki malujących; min grupa 5 max. 8 osób. W cenie
warsztatów akwarele kostki Białe noce (6szt.) i papier do akwareli 2szt. 28x38cm 100% bawełna
530g;   pozostałe  materiały  we  własnym  zakresie  /można  nabyć  na  miejscu  w  sklepie/.
Szczegółowe  informacje  na  tel.  /814480550  lub  maila  sklep@arthobbystudio.pl/.  Warunkiem
zapisania na warsztaty jest uprzednia wpłata pełnej kwoty; min. 5 max. 8 osób

     150zł

        90zł

Czwartek 28.11.2019
godz. 16.00 – 19.30

„Bombka krajobrazowa” - czyli krajobraz zamknięty w kuli; wykorzystanie kuli z pleksi, 
makiet domków, pasty strukturalnej i innych elementów dekoracyjnych do stworzenia 
niepowtarzalnego krajobrazu „zamkniętego w kuli”; grupa min. 6 max. 9 osób; (Anna) 

65zł

Piątek 29.11.2019
godz. 16.00 – 19.00

Decoupage: Spękania 2 składnikowe na pleksie - bombka ze spękaniami , praca z papierem
ryżowym- grupa 6 max. 8 osób; (Emilia)         60zł 

Sobota 30.11.2019
godz. 9.00 – 13.30

Bombka  Powertex  -  wykonanie  dwóch  oryginalnych,  świątecznych  bombek  w  technice
Powertex  z  zastosowaniem między innymi  patyn,  StoneArt,  3DBalls;  zajęcia prowadzi Anna,
Certyfikowany Trener Powertex; grupa min. 6 max. 9 osób brak miejsc

      80 zł  

Środa 04.12.2019
godz 16.00- 19.00

Zimowy wieszak na świąteczne słodycze – decoupage, spękania 1 składnikowe, efekt lodu grupa
5 max. 8 osób; (Zosia) brak miejsc – grupa rezerwowa/ dodatkowa

    65zł

Piątek 06.12.2019
godz. 16.00 – 19.00

„Efekt lustra na pleksie” - wykonanie oryginalnej lustrzanej bombki; 6 max. 8 osób; (Wiola)           60zł

Sobota 07.12.2019
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,  min.5 max. 8 brak miejsc – grupa rezerwowa

     150zł  

Środa 11.12.2019
godz 16.00- 19.00

Wyzłocone pudełko tuszami malowane -  praca mixmediowa, ornamenty z glinki, efekt szkła i
złoceń; min 6 max. 8 osób; (Zosia)

     75zł

Piątek 13.12.2019
godz. 16.00 – 20:00

Świąteczna  Choinka  (ok.  50  cm)  ornamentowa  z  efektem  lodu  i  śniegu.  Podczas  zajęć
wykorzystamy technikę suchego pędzla,  szablony połączone z elementami florystyki  min. 5
max. 8 osób; (Zosia) brak miejsc – grupa rezerwowa

      140zł

Sobota 14.12.2019
godz. 9.00 – 14.00

„Wełną malowane –  pejzaż zimowy ” - obraz wykonany z układanej wełny do filcowania, 
zamknięty za szkłem w ramce (A4);  zajęcia prowadzi Wiktoria, min. grupa 6 max 9 osób; 110zł

Sobota 14.12.2019
16.00 – 20.00

Bombka  Powertex  -  wykonanie  dwóch  oryginalnych,  świątecznych  bombek  w  technice
Powertex  z  zastosowaniem między innymi  patyn,  StoneArt,  3DBalls;  zajęcia prowadzi Anna,
Certyfikowany Trener Powertex; grupa min. 6 max. 9 osób 

80zł

Piątek 20.12.2019
godz. 16.00 – 20:00

Bożonarodzeniowy stroik – kompozycja florystyczna (przestrzenna) na bazie wianka 30cm. min 
5 max. 8 osób; (Zosia) 140zł

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.

mailto:sklep@arthobbystudio.pl
http://www.arthobbystudio.pl/

