Warsztaty
Decoupage podstawowy – ozdabiamy drewnianą szkatułkę – 40 zł
Decoupage jest techniką ozdabiania przedmiotów polegającą na przyklejaniu wyciętych z
papieru lub serwetek wzorów na drewniane, szklane, czy metalowe przedmioty.
Podczas warsztatów będzie można poznać tajniki tradycyjnego decoupage, zapoznać się ze
specjalistycznymi produktami, a przede wszystkim, nauczyć się własnoręcznie tworzyć małe
dzieła sztuki.
Sobota:
11.00 – 14.00
17.00 – 20.00
Niedziela:
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00
Decoupage na szkle – talerz – 55 zł
Decoupage to nie tylko oklejanie drewna, czy MDF – u. To także kompozycje na szkle. Bez
względu na to, czy ozdabiamy zwykły talerz, czy elegancki wazon efekt jest za każdym razem
niepowtarzalny. Decoupage na szkle posiada urok, którego nie odnajdziemy w żadnej innej
sztuce dekorowania.
Sobota:
11.00 – 14.00
Decoupage biżuteria drewniana - 35 zł
Kolczyki idealnie dopasowane do koloru sukienki, czy oczu? Nic prostszego. Takie
możliwości odkrywają przed nami warsztaty biżuteryjne. Ale te warsztaty nie będą miały nic
wspólnego z tradycyjną biżuterią z koralików. Odkrywamy nowe możliwości – biżuteria w
technice decoupage, czyli oryginalna, wyjątkowa, niebanalna.
Sobota:
11.00 – 14.00
Niedziela:
10.00 – 13.00
Decoupage z postarzaniem przedmiotów – metoda przecierania z opalaniem – antyczne
pudełko – 55 zł
Jak zrobić skrzynkę, która będzie swoim wyglądem przypominała antyczne meble? Nic
prostszego. Decoupage znajduje na to sposób. Przecieranie, opalanie, malowanie i gotowe?
Trudne? To tylko pozory. Warsztaty odkryją cała prawdę o „antycznych” przedmiotach”.
Sobota:
15.00 – 18.00
Niedziela:
10.00 – 13.00
Decoupage trójwymiarowy 3D z pastami strukturalnymi – obraz – 65 zł
Czy decoupage może być wypukły? Czy kwiatowe zdobienia wykonane tą techniką mogą
mieć wypukłe listki? Czemu nie. W tej technice wszystko jest możliwe. Wystarczy tylko
trochę zapału i … trzy godziny warsztatów.
Sobota:
17.00 – 20.00
Niedziela:

15.00 – 18.00
Postarzanie przedmiotów – crackle/spękania trójkolorowe, pojemnik na przyprawy – 55 zł
Popękana farba często dodaje starym rzeczom uroku. Co zrobić, gdy chciemy urządzić naszą
kuchnię w starym stylu? Dodać jej charakteru i finezji? Wystarczy zapoznać się z medium o
tajemniczej nazwie crackle. Małe czary mary pod okiem najlepszych instruktorów i gotowe.
Sobota:
14.00 – 17.00
Niedziela:
13.00 – 16.00
Haft matematyczny – kurs podstawowy - kartki okolicznościowe - 55 zł
Haft matematyczny wykonuje się nićmi na papierze lub kartonie. Wykorzystywany jest do
tworzenia zakładek, kartek okolicznościowych, czy okładek albumów. Warsztaty pozwalają
na zapoznanie się z podstawowymi zasadami tego typu haftu i własnoręczne wykonanie
absolutnie wyjątkowej kartki okolicznościowej.
Sobota:
11.00 – 14.00
Niedziela:
11.00 – 14.00
15.00 – 18.00
Frywolitkowy Kurs Podstawowy - 55 zł
Frywolitka, czyli technika tworzenia koronek. Koronek niepowtarzalnych, jedynych w swoim
rodzaju. Na biżuterię, na zabawki, na pisanki. Nawet na bieliznę i choinkowe bombki.
Warsztaty dają możliwość zapoznania się i „oswojenia” z tą najpiękniejszą z koronek.
Sobota:
11.00 – 13.00
14.00 – 16.00
18.00 – 20.00
Niedziela:
10.00 – 13.00
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15/00 – 17.00
Florystyka – układanie bukietów kwiatowych – 55 zł
Florystyka jest sztuką układania kwiatów. Jak ułożyć kwiaty, które rosną w ogrodzie w
elegancki bukiet? Jak dobierać kolory i rodzaje kwiatów? Na warsztatach dowiesz się
wszystkiego o kwiatach i zasadach ich układania. Wszystkie, co niezbędne, żeby ustawiane na
co dzień kwiaty były małymi dziełami sztuki.
Sobota:
12.00 – 15.00
Niedziela:
12.00 – 15.00
Florystyka – układanie koszty kwiatowych – 75 zł
Kosze kwiatowe to doskonały pomysł na prezent. Teraz ich układanie może stać się łatwe jak
nigdy dotąd. Podstawowe informacje o doborze kwiatów i ich kolorystyce, małe i duże
tajemnice florystów. Wszystko to znajdziecie podczas naszych warsztatów.

Sobota:
16.00 – 19.00
Filcowanie – torebka - 110 zł
Filcowanie jest najstarszą znaną człowiekowi metodą pozyskiwania tkaniny. Metodą
pracochłonną, ale niezwykle efektowną. Dzięki warsztatom nauczysz się łączyć ze sobą
włóczki tak, aby uzyskać jedyny w swoim rodzaju materiał.
Sobota:
12.00 – 16.00
Filcowanie – biżuteria – 55 zł
Z filcu można stworzyć wiele rzeczy – także biżuterię – kolorową, oryginalną,
niepowtarzalną. Takie możliwości otwierają warsztaty z filcowania. Serduszka, kółeczka, czy
kuleczki – tylko od Was zależy jak będzie wyglądała Wasza biżuteria.
Sobota:
12.00 – 15.00
Niedziela:
12.00 – 15.00
Biżuteria – kurs podstawowy – kolczyki – 40 zł
Własnoręcznie wykonany naszyjnik, czy kolczyki dają nie tylko olbrzymią satysfakcję, ale
pozwalają też wyglądać zupełnie wyjątkowo. Tworzenie biżuterii najlepiej zacząć od
kolczyków. Reszta to już czysta przyjemność.
Sobota:
13.00 – 14.00
18.00 – 19.00
Niedziela:
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
Malowanie na szkle i porcelanie – 65 zł
Własna, oryginalna zastawa stołowa lub elegancki wazon na kwiaty? A może gustowny
serwis kawowy idealnie pasujący do oczu właścicielki? Takie cuda można stworzyć dzięki
malowaniu na szkle, czy ceramice. Doświadczeni instruktorzy zdradzą najgłębiej skrywane
tajniki tej dziedziny.
Sobota:
13.00 – 16.00
Niedziela:
11.00 – 14.00
Scrapbooking – pudełka okolicznościowe – 65 zł
Oryginalny pomysł na prezent? Pudełko ozdobione metodą scrapbookingu doskonale się
nadaje. Bo scrapbooking to metoda tworzenia rzeczy bardzo osobistych - łączenia zdjęć z
elementami dekoracyjnymi. Podstawowymi materiałami do ozdabiania są: kolorowy papier,
nożyczki do wycinania profilu, ćwieki, ozdobne nity, urządzenia do ich mocowania i klej.
Brzmi znajomo? Zatem do dzieła.

Sobota:
14.00 – 17.00
Niedziela:
15.00 – 18.00
Scrapbooking – kartki okolicznościowe – 45 zł
Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna? A może zaproszenie na ślub, czy komunię? Nic
prostszego. Wystarczy trochę wyobraźni, papier i klej. Reszta to tylko kwestia fantazji.
Sobota:
15.00 – 18.00
Niedziela:
16.00 – 19.00
Haft Krzyżykowy – kurs podstawowy – haftowana kartka – 55 zł
Jeśli komuś wydaje się, że haftem krzyżykowym zajmowały się dawno temu nasze babcie, to
poważnie się myli. Hafciarstwo nadal jest żywe i w dodatku coraz modniejsze. Wystarczy
dołączyć do grupy warsztatowej, żeby się o tym przekonać.
Sobota:
14.00 – 17.00
Niedziela:
13.00 – 16.00
Wyroby z masy solnej – 45 zł
Aniołki, diabełki i lale. Ikony i zabawki. Masa solna ma tak wiele zastosowań, że trudno je
zliczyć. W dodatku jest chyba najtańszą masą plastyczną pod słońcem. Do czego jeszcze
można ją wykorzystać? Jak ją formować, żeby nasze dzieła długo cieszyły oko? Te i inne
tajemnice zdradzą najlepsi instruktorzy.
Sobota:
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
16.00 – 18.00
Gobeliny – obraz – 65 zł
Nici wełniane i jedwabne, czasem srebrne i złote. Motywy sakralne, zwierzęce lub
marynistyczne. To najczęściej spotykane odmiany gobelinów. Dawniej ich tworzenie było
żmudną, długotrwała pracą. Teraz jest dużo łatwiej. Podczas warsztatów doświadczeni twórcy
gobelinów podzielą się swoimi pilnie strzeżonymi tajemnicami.
Sobota:
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
Niedziela:
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
15.00 – 17.00
Warsztaty dla dzieci – 35 zł

Co zrobić z dziećmi podczas zwiedzania Festiwalowych stanowisk? Najlepiej dać im jakieś
kreatywne zajęcie. W tym celu przygotowaliśmy cała serię warsztatów dla dzieci. Maluchy
nauczą się między innymi robić zabawki z korka, pacynki i maski. Na pewno będzie to
mądrze wykorzystany czas.
Sobota:
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
16.00 – 18.00
18.00 – 20.00
Niedziela:
10.00 – 12.00
12.00- 14.00
14.00 – 16.00
Batik – 75 zł
Batik jest jedną z technik malarskich. Do jego wykonania potrzebujemy tkaniny, wosku i
barwników. Batik to technika wykonywana przez pokolenia najbardziej popularna technika w
Azji i Indiach, tam najczęściej używa się zwierzęcych skór do formowania pozycji batiku.
Więcej szczegółów zdradzą instruktorzy.
Sobota:
11.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 20.00
Niedziela:
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
Ceramika – 75 zł
Zabawa z gliną znana jest każdemu z nas. Nie każdy jednak potrafi garstkę zwykłej gliny
zmienić w uroczy kubek, czy miseczkę. Dzięki doświadczeniu naszych instruktorów ta
sytuacja może się jednak zmienić. Na warsztatach odkryjecie tajemnicę powstawania
ceramicznych naczyń.
Sobota:
12.00 – 15. 00
16.00 – 19.00
Niedziela:
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
Witraże – 85 zł
Kolorowe szkło i ołowiane ramki. Ot i cala tajemnica witrażu. Proste? Wydawałoby się, że
banalne. Jednak techniki tworzenia witraży nie da się opanować samemu. Pomogą w tym
uzdolnienie twórcy witraży, którzy zarażą pasją każdego, kto zasiądzie z nimi przy
wspólnym, warsztatowym stole.
Sobota:
13.00 – 16.00
16.00 - 19.00
Niedziela:

10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
Wiklinowe szaleństwo – koszyczek z wikliny miękkiej – 75 zł
Własnoręcznie wykonany kosz na kwiaty, czy owoce? Czemu nie. Chociaż wikliniarstwo
wymaga nie tylko wiedzy i zręcznych rąk, ale też niemałej cierpliwości, daje ono olbrzymią
satysfakcję. Doświadczeni wikliniarze tylko utwierdzą nas w tym przekonaniu.
Sobota:
11.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 20.00
Niedziela:
10.00 – 13.00
13.00 – 16.00
Kaligrafia Japońska – festiwalowa przygoda z gęsim piórem i atramentem – 75 zł
Tradycyjna japońska sztuka kaligrafii to nie tylko sztuka pisania, ale przede wszystkim
koncentracji i ćwiczenia własnego charakteru. To sztuka łącząca piękno z duchową
fascynacją.
Sobota:
13.00 – 15.00
16.00 – 18.00
18.00 – 20.00
Niedziela:
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
Carving – 160 zł
Do czego można wykorzystać warzywa i owoce? Na pewno nie tylko do sałatek. Wystarczy
wprawna ręka i odrobina wyobraźni, żeby wyczarować z nich prawdziwe dzieła sztuki. Bo
carving to nic innego, jak rzeźbienie w warzywach i owocach. Nasi mistrzowie pokażą jak
łatwo i szybko można wyczarować ze zwykłej marchewki elegancką dekorację.
Sobota:
10.30 – 13.30
13.30 – 16.30
16.30 – 19.30
Niedziela:
11.00 – 14.00
14.00 – 17.00
Na warsztaty można się zapisywać na stronie www.artchannel.pl w zakładce warsztaty.

