
HARMONOGRAM WARSZTATÓW Z TECHNIK
DECOUPAGE 

na rok szkolny 2014/2015

13 oraz 27 IX 2014r. godz. 9.00
Warsztaty  podsumowujące  i  utrwalające  techniki  decoupage  z  roku
szkolnego 2013/2014.
Serdecznie  zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  utrwaleniem  nabytych
umiejętności z technik decoupage w roku szkolnym 2013/2014 - do bezpłatnego
uczestnictwa  w  dwudniowym  spotkaniu,  na  którym  wykonamy  prace  na
powierzchniach metalowej, drewnianej oraz szklanej.

18 X 2014r. godz. 9.00
Decoupage klasyczny połączony z efektem malowanej koronki.
Zajęcia skierowane są do osób, które stawiają pierwsze kroki w tej efektownej
technice.
Wykonamy  krok  po  kroku   drewniany  przedmiot  metodą  klasyczną
z wykorzystaniem serwetek oraz koronki.
Dodatkowo  dla  zainteresowanych:  Świeca  z  wykorzystaniem  pasty
strukturalnej.

15 XI 2014r. godz. 9.00
Sznurkowa niespodzianka- powrót do natury
Podczas zajęć ozdobimy sznurkiem butelkę oraz puszkę, dodatkowym elementem
dekoracyjnym będą motywy serwetkowe oraz perełki. 

29 XI lub 6 XII 2014r. godz. 9.00
Bombki świąteczne.
Na zajęciach wykonamy dwie bombki świąteczne; styropianową z użyciem pasty
mineralnej oraz papieru do decoupage, a także  dwuelementową z plexi z efektem
3D.
Dodatkowo dla zainteresowanych: kartki z motywem świątecznym.

17 I 2015r. godz. 9.00
Decoupage z efektem na gazie.
Wykonamy drewnianą  szkatułkę,  która  ozdobiona będzie  malowaną  gazą  oraz
motywami z serwetek.
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14 II 2015r. godz. 9.00
Walentynki
Na zajęciach wykonamy romantyczne serduszko z użyciem pasty strukturalnej,
dodatkowo  przygotujemy niespodziankę walentynkową dla mężczyzny.

21 III 2015r. godz. 9.00
Jajka wielkanocne z medalionami.
Na  zajęciach  wykonamy  dwa  jajka  plastikowe,  udekorowane  medalionami  
w dziewiętnastowiecznym stylu, na ciemnym tle.

21 IV 2015r. godz. 9.00
Imitacja marmuru na powierzchni ceramicznej.
Podczas zajęć- ceramiczny talerz zamienimy na marmurowy, który udekorujemy
elementem antycznym.

16 V 2015r. godz. 9.00
Transfer na materiale.
Na zajęciach udekorujemy za pomocą transferu lnianą torbę na zakupy.

20 VI 2015r. godz. 9.00
Crakle dwuskładnikowy na powierzchni drewnianej.
Zajęcia przeznaczone dla osób, które chciałyby nauczyć się postarzać swoje prace
pięknymi spękaniami, zostanie do tego użyty preparat pękający dwuskładnikowy.
Wykonamy  krok po kroku drewniana tacę.

Każde spotkanie to odrębny moduł, na którym  zapoznamy się z poszczególnymi 
technikami i metodami w decoupage.
W cenę kursu wliczone są:
1. Niezbędne materiały oraz preparaty do wykonania dekoracji.
2. W ramach każdego modułu wykonujesz krok po kroku przedmioty ozdobione 

różnymi  technikami, które zabierzesz do domu.
3. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 603     953     185 Iwona 

Snopkowska
Warsztaty odbywają się na ul. Zbylitowskiej 5 Tarnów
Mościcki Ośrodek Szkoleniowo Terapeutyczny  MOST
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