
SKENDE запрошує взяти участь в акції «Зима в місті», під час якої будуть організовані такі заходи: 

1. Безкоштовні майстер-класи DIY в «Miejscówka» - інтеграційному простірі для молоді 

Tytuł wydarzenia

1. Безкоштовні майстер-класи DIY в «Miejscówka» - інтеграційному простірі для молоді

Опис
«Miejscówka» буде насичена надихаючими та  нестандартними майстер-класами.  Серед іншого,  ви зможете створити
власну неонову вивіску, зняти лего-фільм, виготовити біжутерію та навчитися робити керамічну кружку. Але це ще не все!
Це лише передчуття того, що чекає на вас попереду, адже ви можете обрати з понад 40 безкоштовних майстер-класів.

Графік:
14 січня
11:00 - 13:30 Майстер-клас з виготовлення соєвих свічок
14:00 - 16:30 Майстер-клас з виготовлення блискучих кульок для ванни
16 січня
10:00 - 12:00 Майстер-клас з кераміки. Зробіть власну чашку 
12:30 - 14:30 Майстер-клас з кераміки. Казкові гномики
15:00 - 17:30 Столярна майстерня. Різьба по дереву
17 січня
10:00 12:00 Майстер-клас з кераміки. Зробіть собі кружку 
12:30 - 14:30 Майстер-клас з кераміки. Казкові гномики
16:00 - 18:30 Сова з макраме
18 січня
10:00 - 12:00 Створюємо квіткові сукні
12:30 - 15:00 Мозаїчна картина
15:30 - 18:00 Майстер-клас з виготовлення голівки для горщиків
19 січня
10:00 12:00 Створюємо квіткові сукні
12:30 - 15:00 Мозаїчна картина
15:00 - 17:00 Граємо! Музичні заходи
20 січня
10:00 12:00 Рослинний живопис
12:30 - 14:30 Рослинний живопис
15:00 - 17:00 Граємо! Музичні заходи
21 січня
10:00 - 12:30 Магніти з керамічної штукатурки
13:00 - 15:30 Підстаканники з ручним розписом
16:00 - 18:30 Іменний чохол для телефону
23 січня
10-12:30 Майстер-клас з дизайну прикрас з акрилової смоли  
13:00 - 15:30 Знімаємо лего-фільм!
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16:00 - 18:30 Час фототрансферу!
24 січня
10:00 - 12:30 Сучасний ліс у банці з тілландсією в головній ролі
13:00 - 15:30 Ikea Hack: журнальний столик
16:00 - 18:30 Ловці снів
25 січня
10:00 - 12:30 Створюємо лісові гральні карти!
13:00 - 15:30 Розпис на банках
16:00 - 18:30 Лісові вінки
26 січня
10:00 - 12:30 Не чіпляйся! - майстер-клас зі створення нарядних брошок та шпильок
13:00 - 15:30 Майстер-клас "Коралове" - майстер-клас з виготовлення прикрас з бісеру
16:00 - 18:30 "Мішки-монстри" - шиємо мішки-рюкзаки
27 січня
10:00 - 12:30 Майстер-класи зі створення картин з моху
13:00 - 15:30 Неони DIY!
16:00 - 18:30 Власна квіткова скринька
28 січня
10:00 - 12:30 Картини з каменів
13:00 - 15:30 Брелоки FIMO
16:00 - 18:30 Квіткове запаморочення. Виготовляємо композиції із сухоцвітів
29 січня
10:00 - 12:30 Персоналізовані рамки DIY
13:00 - 15:30 (Не)переодягання на ніч. Створюємо футболки та подушки
16:00 - 18:30 Пара - бух, молот в рух. створюємо стрінг-арт.

Дата/ Тривалість/ Час події

14-29 січня, заняття тривають близько 2 год. Майстер-класи проводяться згідно з діючим графіком.

Вік/Кількість учасників
Запрошуємо дітей від 7 років. Група майстер-класу складається з 12 учасників. Заняття для дітей та
молоді з Польщі та України

Вартість
Майстер-класи  безкоштовні.

Записи
Подробиці на сайті www.skendeshopping.pl Інформація з’явиться 5 січня.

Примітки
Будь ласка, повідомте нас заздалегідь, якщо особа, яка зареєструвалася, не зможе взяти участь у
майстер-класі з будь-якої причини. Заняття користуються великою популярністю, і ми хочемо дати
шанс іншим, якщо звільниться місце.

Місце проведення заходу/Район 
Miejscówka – przestrzeń integracji dla młodzieży
/біля магазину/
SKENDE Shopping
Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin

Контакт
miejscowka@skende.pl
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http://www.skendeshopping.pl/



