
SKENDE  zaprasza  do  uczestnictwa  w  akcji  Zima  w  mieście,  podczas  której  będą  organizowane:

Bezpłatne warsztaty DIY w Miejscówce – przestrzeni integracji dla młodzieży

Tytuł wydarzenia

1. Bezpłatne warsztaty DIY w Miejscówce – przestrzeni integracji dla młodzieży

Opis
Miejscówka na ferie pełna będzie inspirujących i niestandardowych warsztatów. U nas będzie można m.in. stworzyć swój własny
neon, nagrać film Lego, wykonać biżuterię i nauczyć się, jak zrobić kubek z ceramiki. Ale to nie wszystko! To zaledwie przedsmak
tego, co będzie się tu działo, bo możesz wybierać z oferty ponad 40 bezpłatnych warsztatów.

Harmonogram:
14 stycznia
11:00-13:30 Warsztat tworzenia świec sojowych
14:00 - 16:30 Warsztat tworzenia musujących kul do kąpieli
16 stycznia
10:00 - 12:00 Warsztaty ceramiczne. Zrób sobie kubek 
12:30 - 14:30 Warsztaty ceramiczne. Bajkowe krasnale
15:00 - 17:30 Warsztat stolarski. Rzeźbimy w drewnie
17 stycznia
10:00 12:00 Warsztaty ceramiczne. Zrób sobie kubek 
12:30 - 14:30 Warsztaty ceramiczne. Bajkowe krasnale
16:00 - 18:30 Makramowa sowa
18 stycznia
10:00 12:00 Projektujemy suknie roślinne 
12:30 - 15:00 Obrazek mozaika
15:30 - 18:00 Warsztat tworzenia doniczkowych głów
19 stycznia
10:00 12:00 Projektujemy suknie roślinne 
12:30 - 15:00 Obrazek mozaika
15:00 - 17:00 Zagrajmy to! Zajęcia muzyczne
20 stycznia
10:00 12:00 Roślinne obrazy 
12:30 - 14:30 Roślinne obrazy 
15:00 - 17:00 Zagrajmy to! Zajęcia muzyczne
21 stycznia
10:00-12:30 Magnesy z gipsu ceramicznego 
13:00 - 15:30 Ręcznie malowane podstawki pod kubek 
16:00 - 18:30 Spersonalizowany case na telefon
23 stycznia
10-12:30 Warsztat projektowania biżuterii z żywicy akrylowej  
13:00 - 15:30 Kręcimy film Lego!
16:00 - 18:30  Czas na fototransfer!
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24 stycznia
10:00-12:30 Nowoczesny las w słoiku z oplatwą w roli głównej
13:00 - 15:30 Ikea Hack: stolik kawowy
16:00 - 18:30 Łapacze snów
25 stycznia
10:00-12:30 Tworzymy leśne karty do gry!
13:00 - 15:30 Obrazy na słojach
16:00 - 18:30 Wianki leśne
26 stycznia
10:00 - 12:30 Nie spinaj się! - warsztat tworzenia fikuśnych broszek i spinek
13:00 - 15:30"Koralove" - warsztat tworzenia biżuterii z koralików
16:00 - 18:30 Worki potworki" - szyjemy worko-plecaki
27 stycznia
10:00-12:30 Warsztaty tworzenia oibrazów z mchu
13:00 - 15:30 Neony DIY!
16:00 - 18:30 Twój własny Flower Box 
28 stycznia
10:00-12:30 Obrazki z kamieni
13:00 - 15:30 Breloczki z masy FIMO
16:00 - 18:30 Kwietny zawrót głowy. Robimy kompozycje z suszonych kwiatów
29 stycznia
10:00-12:30 Spersonalizowane ramki DIY
13:00 - 15:30  (Na)strój się na noc. Tworzymy koszulki i poduszki
16:00 - 18:30 Para-buch, młotek w ruch. Tworzymy string art

Termin/ Czas trwania/ Data i Godzina wydarzenia

14-29 stycznia, zajęcia trwają ok. 2 h. Warsztaty odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Wiek/Liczba uczestników

Zapraszamy dzieci od 7 r.ż.  Grupa warsztatowa liczy 12 uczestników. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z
Polski i Ukrainy

Koszt
Warsztaty są bezpłatne. 

Zapisy
Szczegóły na stronie www.skendeshopping.pl Informacje pojawią się 5 stycznia. 

Uwagi
Prosimy o informowanie z wyprzedzeniem, jeśli zapisana osoba z przyczyn losowych nie może pojawić się
warsztatach. Zajęcia cieszą się dużą popularnością, chcemy dać szansę innym jeśli zwolni się miejsce. 

Miejsce wydarzenia/Dzielnica
Miejscówka – przestrzeń integracji dla młodzieży
/obok sklepu SMYK/
SKENDE Shopping
Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin

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

