ТВОРЧІ МАЙСТЕР-КЛАСИ
для дітей та дорослих

ЧАРІВНА ПЛЯШЕЧКА

Воздушные змеи
v Для дорослих і дітей від 5 років
vПляшечка наповнюється кольоровим піском,
блискітками, стразами та іншими декоративними
матеріалами
vМожливі різноманітні розміри та види пляшечок
v Кожен учасник майстер-класу може написати на
декоративному папері своє бажання.
vПляшечка з побажанням неодмінно подарує вам
віру в диво
v Ідеально підходить для масових заходів

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
ВЕНЕЦІАНСЬКІ МАСКИ
МАСКИ
vДля дорослих і дітей від 5 років
v Основи для масок виготовлені з щільного пластику
за італійською технологією
v У нас є маски різних традиційних форм
v Маска розписується за допомогою акрилових фарб
більше 10 кольорів на вибір, декорується
акриловими контурами, стразами, блискітками,
паєтками, мереживом
v Готову маску можна носити - до кожної маски
прикріплюється атласна стрічка

БРАСЛЕТИ В СТИЛІ PANDORA

vДля дорослих і дітей від 4 років
vМи надамо велику кількість фурнітури,
намистин, фігурок на будь-яку тематику, різних
кольорів і розмірів
vУчасники зможуть створити свій ексклюзивний
браслет
vІдеально підходить для масових заходів

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
ЛОВЕЦЬСНОВ
СНІВМАСКИ
ЛОВЕЦ
vДля дорослих і дітей від 5 років
vЛовці снів - індіанські талісмани, що захищають
сплячої людини від злих духів і поганих снів
vМи розповімо вам легенди, пов'язані з історією
появи цих оберегів, ви дізнаєтеся, яким чином
створювалися традиційні ловці, навчитеся основам
роботи з сучасними матеріалами,
використовуваними для їх виготовлення
vВи самі створите дизайн ловця снів, який можна
буде доповнити намистинами, стрічками мереживом
і пір'ям

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
АЗОТНЕ
МОРОЗИВО
МОРОЖЕНОЕ
МАСКИ
ЛОВЕЦ
СНОВ

Воздушные змеи

vДля дорослих і дітей від 3 років
v Морзиво готується за спеціальним
рецептом на основі рідкого азоту
v Можливе проведення в форматі майстеркласу
v У приготовлене морозиво можна буде
додати солодкий сироп, шоколад,
шоколадну крихту, кондитерські посипки

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
ВАЛЯННЯ
МОРОЖЕНОЕ
ИЗ
З СНОВ
ШЕРСТІ
ШЕРСТИ
МАСКИ
ЛОВЕЦ

vДля дорослих і дітей від 8 років
v Фігурки можуть бути виконані в техніці мокрого
або сухого валяння
v Ви можете зробити різні вироби і аксесуари,ми
погодимо варіанти можливих фігурок заздалегідь намиста, брошки, фігури тварин, квіти і тд
v Для виготовлення використовується натуральна
шерсть
v Більше 10 кольорів вовни на вибір

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
ДЕКОР
МОРОЖЕНОЕ
ОБІДКА
ИЗСНОВ
ШЕРСТИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ

vДля дорослих і дітей від 4 років
v Ми привеземо основи для обідків і декоративний
матеріал
v Обідок декорується мереживом, фетром,
стрічками, намистинами, штучними квіточками
v Можна створити будь-які додаткові елементи квіти, сердечка, метеликів, вушка тварин
vМожливе декорування обідків в тематиці заходу,
ми заздалегідь виготовимо зразки і підберемо
шаблони

КОСМОС
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
КОСМОС
ВВМОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ИЗ
ПЛЯШЕЧКАХ
ШЕРСТИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
СНОВ

vДля дорослих і дітей від 4 років
v Бутилочка наповнюється спеціальним розчином
vМожливі різні розміри та дизайн (погоджуємо
заздалегідь)
vУчасники майстер-класу додають блискітки різних
кольороів в розчин, загадують бажання, заливають
баночку рідиною та закривають її
v Ідеально підходить для масових заходів

КОСМОС
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
БОМБОЧКА
В МОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ИЗ
ДЛЯ
ШЕРСТИ
ВАННОЇ
МАСКИ
БОМБОЧКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
ДЛЯ
СНОВ
ВАННЫ
vДля дорослих і дітей від 6 років
v Бомбочки готуються з соди, лимонної кислоти і
морської солі
v Ми познайомимо вас з матеріалами, розкажемо
послідовність дій для створення бомбочок
v Можна додати на свій смак різні ефірні масла,
віддушки, барвники та сухоцвіти
v Готові бомбочки упаковуємо в пакетики, і ви
можете забирати їх із собою

КОСМОС
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
МАСКА
В МОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ІЗДЛЯ
ФЕТРУ
ШЕРСТИ
МАСКИ
БОМБОЧКИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
ИЗ
СНОВ
ФЕТРА
ВАННЫ
vДля дорослих і дітей від 5 років
v Можливе виготовлення як звичайних масок, так і
стилізованих: тварини, супергерої і маски на
будь-яку тематику
v Для створення виробів ми надамо шаблони
v Для виготовлення масок використовується фетр
різної товщини від 1-4 мм
vДля прикраси масок надаються стрічки, намистини,
стрази, паєтки
v Готову маску можна носити - до кожної масці
прикріплюється атласна стрічка

КОСМОС
АРОМАТИЧЕСКОЕ
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
МАСКА
В МОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ІЗДЛЯ
ФЕТРУ
ШЕРСТИ
МАСКИ
САШЕ
БОМБОЧКИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
ИЗ
СНОВ
ФЕТРА
ВАННЫ

Воздушные змеи

vДля дорослих і дітей від 4 років
vМожливе виготовлення саше у вигляді мішечка з
тканини або іграшки з фетру
v Для виготовлення саше використовуються
натуральні трави-м'ята, троянда, чебрець, апельсин
та інші
v Натуральні ефірні масла та ароматизатори - більше
30 видів
v Готове саше прикрашається стрічками,
намистинами, стразами, вишивкою

КОСМОС
АРОМАТИЧЕСКОЕ
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
ВВІНОК
МОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ШЕРСТИ
МАСКИ
САШЕ ЦВЕТОВ
ВЕНКИ И
УКРАШЕНИЯ
ИЗ
БОМБОЧКИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
ИЗ
ДЛЯ
СНОВ
ФЕТРА
ВАННЫ
БРАСЛЕТ,
ІЗЖИВЫХ
КВІТІВ

Воздушные змеи

vДля дорослих і дітей від 5 років
vНа майстер-класі ви можете виготовити
бутоньєрки, міні-букетики, вінки, аксесуари з
живих квітів, браслети
vМи можемо закупити квіти відповідно до ваших
побажань
v Майстер розповість учасникам про послідовність
виготовлення композицій
v Кожен учасник може проявити свою фантазію і
створити неповторну композицію або аксесуар з
живих квітів
vДля виготовлення композицій використовуються
живі квіти

КОСМОС
АРОМАТИЧЕСКОЕ
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
ДЕКОР
ВФОТОРАМОК
МОРОЖЕНОЕ
РАМКИ
БУТЫЛОЧКАХ
ШЕРСТИ
МАСКИ
САШЕ ЦВЕТОВ
ВЕНКИ И
УКРАШЕНИЯ
ИЗ
ЖИВЫХ
БОМБОЧКИ
ДЕКОР
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
ИЗ
ДЛЯ
СНОВ
ФЕТРА
ВАННЫ

Воздушные змеи

vДля дорослих і дітей від 4 років
v Наші майстри познайомлять учасників майстеркласу з різними варіантами декорування фоторамок
v В рамках майстер-класу декор можна виконати в
техніках: розпис, декупаж, оздоблення
декоративними елементами
v Готова фоторамка може стати відмінним
подарунком і прикрасою інтер'єру

РОЗПИС ФУТБОЛКИ
РОСПИСЬ
ФУТБОЛОК
vДля дорослих і дітей від 4 років
v Для розпису футболки використовуються
спеціальні фарби і фломастери для тканини
v Можливе виготовлення персональних ескізів на
будь-яку тематику, з логотипом компанії і т. д.
vЧерез 24 години після розпису футболку необхідно
буде пропрасувати праскою на режимі для бавовни
без відпарювання. Фарба закріплюється і футболку
можна буде прати.
vМайстри розкажуть учасникам про послідовність
виконання малюнка і при необхідності, допоможуть
намалювати

ГЕЛЕВЫЕ
ГЕЛІЄВІ СВІЧКИ
СВЕЧИ
vДля дорослих і дітей від 6 років
v Свічка в бокалі, заповненому піском,
декоративними камінчиками, фігурками, блискітками
і свічним гелем
v В центр свічки встановлюється гніт
vГель розтоплюється на водяній бані і майстер
наповнить свічку гелем, або ви можете зробити це
самостійно

ДЕКОР ДЕКОР
БОКАЛОВ
ПОСУДУ
И ФУЖЕРОВ
vДля дорослих і дітей від 6 років
v Ви можете обрати різні види скляного або
керамічного посуду під розпис: келихи, тарілки або
підсвічники
v Майстри покажуть гостям різні техніки розпису
vПредмет розписується за допомогою акрилових
фарб і маркерів для скла, кераміки
v Прикрашається блискітками, стразами, стрічками

ДЕКОР
ОКУЛЯРІВ
ДЕКОР
ОЧКОВ
vДля дорослих і дітей від 5 років
v Ми привеземо пластикові окуляри будь-якої
моделі і кольорів
v Ідеальний варіант - окуляри з широкою
пластиковою оправою, до якої буде зручно щонебудь приклеїти
v Окуляри декоруються фетром, стрічками,
намистинами, мереживом, штучними квіточками та
іншими елементами
v Возможно декорування окулярів в тематиці
заходу, ми заздалегідь виготовимо зразки і
підберемо шаблони

ТІМБІЛДИНГ-КАРТИНА
ТИМБИЛДИНГ
БОЛЬШАЯ КАРТИНА
vДля дорослих і дітей від 6 років
v Мастер-клас зі створення спільної картини відмінна розвага для корпоративного заходу
v В результаті майстер-класу ви отримуєте велику
картину розміром від 100х120 см до 240х320 см
vКінцевий розмір картини залежить від розміру і
кількості обраних вами полотен
v Ми заздалегідь затверджуємо макет картини - це
може бути абсолютно будь-який малюнок
v Над одним полотном може працювати група від 1
до 6 людей
vВ майстер-клас входить робота майстрівхудожників, робота ведучого, всі необхідні матеріали
і монтаж картини

ДЕКОР
ДЕКОРСВІЧОК
СВЕЧЕЙ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v За допомогою спеціальної техніки на білу широку
свічку наносяться різні зображення - візерунки,
квіткові композиції та мотиви на будь-яку тематику
v Свічку можна прикрасити стразами, стрічками та
паєтками
v Готова свічка стане чудовою прикрасою інтер'єру
або подарунком для близької людини

ДЕКОРАТИВНІ МАГНІТИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
МАГНИТЫ
vДля дорослих і дітей від 4 років
v Можливе виконання магнітів з різних матеріалів:
фетр, гофрований папір, штучні квіти, декоративні
елементи, картон
v Наші майстри познайомлять учасників майстеркласу з матеріалами і різними техніками
виготовлення магнітів
v Ви зможете створити магнітик за власним
дизайном і на будь-яку тематику

ІГРАШКИ ЗИЗ
ШКАРПЕТОК
ИГРУШКИ
НОСОЧКОВ
vДля дорослих і дітей від 5 років
v Наші майстрИ познайомлять вас з матеріалами,
необхідними для того, щоб виготовити іграшку з
шкарпеток і покажуть послідовність виконання робіт
v Готова фігурка прикрашається за допомогою
декоративних елементів - стрічок, страз, намистин
v Іграшка стане чудовою прикрасою інтер'єру або
подарунком

ІГРАШКИ ИЗ
З ФЕТРУ
ИГРУШКИ
ФЕТРА
vДля дорослих і дітей від 5 років
v Можливе виготовлення об'ємних і плоских іграшок
v Для створення іграшок ми надамо шаблони на
будь-яку тематику
v Для виробів використовується фетр різної товщини
від 1-4 мм
vДля прикраси іграшок використовуються стрічки,
намистини, стрази, паєтки
v Іграшці можна прикріпити петельку з стрічки або
кільце для брелока

КАЛЕЙДОСКОП
КАЛЕЙДОСКОПЫ
vДля дорослих і дітей від 4 років
vКалейдоскоп збирається з щільної картонної
трубки, дзеркал, скла і заповнюється кольоровими
вітражними кристалами
vВсі дзеркала і скло оброблені, ними неможливо
порізатися
vВи самі створюєте дизайн трубки калейдоскопа за
допомогою фарб, тканини або наклейок
vПотім відбувається збірка калейдоскопа - установка
дзеркал, скла
vМайстер допомагає учасникам встановити всі
деталі на термоклей

МИЛОВАРІННЯ
v Для дорослих і дітей від 4 років
v Можливе виготовлення мила різної форми: сердечка,
зірочки, квіти або просто брусочки
v Різні барвники, багато кольорів і більше 20 видів
ароматизаторів
v Готове мило ми спакуємо в пакетики і ви зможете
забрати його з собою
v Майстер сам готує основу, яку ви наповнюєте кольором
і ароматом - ефірними маслами і віддушками
v Ви можете додати в мило натуральні інгредієнти: м'ята,
чебрець, лаванда, кокосова стружка

КАРТИНА З НИТОК ТА ЦВЯХІВ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v Основа картини - фанера або дощечка, може
бути будь-якого розміру
v Ми заздалегідь можемо підготуємо ескізи
для картин
v Більш ніж 30 кольорів ниток на вибір
v Можливе проведення у форматі
колективного майстер-класу або тімбілдінгу,
коли всі учасники працюють над створенням
однієї композиції

КАРТИНИ ПІСКОМ
v Для дорослих і дітей від 3 років
v Для створення картин з піску ми використовуємо
спеціальні основи зі щільного картону з шаром, що
клеїться
v Формат картини А5 або А4
v Шар за шаром ви відриваєте папір і наповнюєте
картину кольором за допомогою піску
v На вибір 10 кольорів піску
v Більше 50 шаблонів з картинками на вибір
v Ми можемо підібрати картинки під тематику вашого
заходу

БУКЕТИ З ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v Наші майстри розкажуть, як зробити фруктову або
овочеву композицію своїми руками
v Для створення композицій можна використовувати
будь-які фрукти, ягоди та овочі
v Асортимент фруктів, розміри та варіанти корзин і
декору узгоджуються заздалегідь
v В оформленні композицій можна також
використовувати живі квіти, цукерки і шоколад
v Кожен учасник виготовить свій букет або композицію з
овочів і фруктів в кошику

ПОВІТРЯНІ ЗМІЇ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v Наші майстри розкажуть про історію в областях
застосування повітряних зміїв
v Участники майстер-класу створять повітряного змія з
нуля, починаючи із збірки каркаса і закінчуючи
розробкою його унікального дизайну

МАСКИ ДЛЯ СНУ
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Для виготовлення масок використовується
тканина і фетр різної товщини і кольорів
v Можливе виготовлення як звичайних масок, так і
стилізованих - тварини, супергерої, казкові
персонажі
v Для створення масок ми надамо шаблони
v Для прикраси масок можна буде використовувати
стрічки, намистини, стрази, пайетки
v До кожної маски прикріплюється стрейчова нитка

ОРІГАМІ
v Для дорослих і дітей від 6 років
v Орігамі - стародавнє мистецтво складання
фігурок з паперу без використання ножиць і
клею
v Ми розповімо про техніку орігамі та історію її
виникнення, познайомимо з матеріалами, які
використовуються для виконання виробів
v Можливий підбір фігур відповідно до
тематики заходу

ПАРФЮМЕРНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС
v Для дорослих і дітей від 5 років
v На майстер-класі ви можете виготовити духи
на масляній або спиртовій основі
v Ми привеземо все необхідне - скляні
флакони різної форми, ефірні масла і більше
30 видів ароматів
v Майстер розповість вам про правила
створення ароматів, підкаже найбільш вдалі
поєднання, зорієнтує у виборі компонентів
для вашого аромату
v Ви отримаєте свій персональний аромат в
красивому флаконі

ВИРОБИ З ДЖИНСУ
v Для дорослих і дітей від 6 років
v Джинсова тканина- відмінний матеріал для
створення стильних виробів
v Із джинсу можна зробити чудові й корисні штучки чохли для телефону, планшета, окулярів,
обкладинку для паспорта, прикраси для волосся,
браслети і багато іншого
v Ми запропонуємо багато варіантів виробів на будьяку тематику
v Також можемо заздалегідь підготувати шаблони та
макети, що будуть вдало підходити до вашого
заходу та стилю

ВИРОБИ З КАВОВИХ ЗЕРЕН
v Для дітей і дорослих від 7 років
v Кавові зерна - прекрасний матеріал для
створення декору та різних об’ємних фігур
v На майстер-класі ви зможете створити
кавові підвіски, магніти або навіть кавові
топіарії
v Готові вироби декоруються стрічками,
намистинами і натуральними матеріалами кориця, цитрусові і т.д.
v Заготовки підготуємо заздалегідь та
узгодимо ваші побажання

АКВАРЕЛЬНИЙ ЖИВОПИС

Воздушные змеи

v Для дорослих і дітей від 5 років
v Наші майстри познайомлять учасників
майстер-класу з матеріалами і технікою
малювання аквареллю
v Ми підготуємо ескізи на акварельному
папері для кожного учасника
v Ескізи можуть бути на будь-яку тематику і
будь-якого формату - А5, А4, А3
v Кожен учасник майстер-класу напише свою
картину

МАЛЮВАННЯ 3-Д РУЧКОЮ
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Можливе виготовлення плоских і об'ємних
іграшок
v Для роботи можна використати будь-який вид
пластика ABS і PLA
v Більше 5 кольорів пластику в асортименті
v Кожен учасник виготовить одну або декілька
іграшок
v Можливий формат проведення колективного
майстер-класу або тімбілдінга, коли усі учасники
працюють над створенням одної композиції

РОЗПИС ДЕРЕВ’ЯНИХ ФІГУРОК
v Для дорослих і дітей від 4 років
v На майстер-класі можна розписати дерев'яні
фігурки на будь-яку тематику - тварини,
матрьошки, дзвіночки, декоративні сердечка,
зірочки - і будь-які інші
v Можливий підбір фігурок в тематиці заходу
v Дерев'яна заготівля розписується за допомогою
акрилових фарб
v На додаток до розпису може бути використана
техніка «декупаж»

ІГРАШКА З ЛАМПОЧОК
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Лампочку можна просто розписати фарбами, а
можна перетворити її в сніговика, пінгвіна або
героя казок
v Ми привеземо заздалегідь заґрунтовані
лампочки, так, що розписувати і прикрашати їх
буде легкою та приємною справою
v Іграшка розписується акриловими фарбами,
прикрашається блискітками і стразами
v Майстер покаже різні техніки декору ялинкової
іграшки і кожен гість майстер-класу зможе
обрати, яка йому до вподоби
v Готову іграшку ми упаковуємо в пакетик і ви
заберете виріб із собою

РОЗПИС КИТАЙСЬКИХ ЛІХТАРИКІВ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v Ми привеземо усі матеріали необхідні для
розпису ліхтариків : акрилові фарби, пензлики,
ескізи, трафарети
v Готові ліхтарики можна прикрасити намистинами,
стразами і стрічечками
v Ми можемо заздалегідь підібрати ескізи для
розпису на будь-яку тематику

РОЗПИС ЧАШОК
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Чашка розписується за допомогою спеціальних
маркерів і фарб для скла і кераміки
v Ви можете створити свій авторський малюнок або
скористатися трафаретами, які ми надамо
v Ми можемо підготувати трафарети на будь-яку
тематику
v Також можна прикрасити чашку декоративними
елементами : стрічками, намистинами, фетром

РОЗПИС ПЕЧИВА
v Для дорослих і дітей від 3 років
v Кожен розпише 2-3 печива
v Печиво різної форми на вибір: чоловічки,
сердечка, зірочки, метелики і ще 40 інших форм
v Кожному учасникові видаються одноразові
рукавички
v Печиво покривається білковою глазур’ю та
прикрашається кондитерським декором
v Печиво і глазур домашнього виробництва
v Готовий пряник ми упакуємо в індивідуальний
пакетик і ви зможете забрати виріб з собою

РОЗПИС ЕКО-СУМОК
v Для дорослих і дітей від 4 років
v Для розпису еко-сумок використовуються
спеціальні фарби і фломастери для тканини
v Ми привеземо великий вибір ескізів, також
можливе виготовлення персональних ескізів на
будь-яку тематику, з логотипом компанії і т. д.
v Також учасники майстер-класу можуть придумати
свої малюнки
v Майстри розкажуть учасникам майстер-класу про
послідовність виконання малюнка і при
необхідності, допоможуть зробити його красиво і
охайно
v Через 24 години після розпису еко-сумку
необхідно буде пропрасувати праскою на режимі
для бавовни без відпарювання. Таким чином
фарба закріплюється і сумку можна буде прати.

СВІЧКИ З ВОЩИНИ
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Вощина - матеріал, який використовується для
спорудження сотів. Також вощину здавна
використовують для створення свічок
v Наші майстри навчать вас створювати незвичайні
ароматні свічки, які ви зможете прикрасити
стрічками та іншим декором на свій смак
v Майстер-клас по створенню свічок з вощини
ідеально підходить для заходів в народному і екостилі

РОЗПИС І ДЕКОР ГОДІВНИЧКИ
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Дерев’яна заготівка розписується акриловими
фарбами
v Також годівницю можна задекорувати стрічками,
намистинами, блискітками, мереживом і іншими
матеріалами

СТВОРЕННЯ ТА ДЕКОР ГОДИННИКА
v Для дорослих і дітей від 6 років
v Годинник складається з дерев'яної основи і
годинникового механізму
v Основа годинника декорується за допомогою
розпису або техніки «декупаж»
v Ви зможете обрати заздалегідь приготовані
циферблати для створення дизайну годинника
або скласти свою авторську композицію
v Ми можемо підготувати ескізи для дизайну
годинника на будь-яку тематику
v Під керівництвом нашого майстра ви встановите
стрілку годинника і годинниковий механізм
v Готовий годинник стане прекрасною прикрасою
інтер’єру!

СТВОРЕННЯ ЛИСТІВОК
v Для дорослих і дітей від 3 років
v Ми розповімо про різні види листівок і їх дизайни
v Познайомимо вас з матеріалами, які
використовуються для виконання листівок
v Навчимо основам роботи в різній техніці для
створення дизайну листівки
v Основа листівки робиться з щільного паперу
v Листівка декорується стрічкою, намистинами,
стразами, мереживом і іншими декоративними
елементами
v Можливе виготовлення листівки на будь-яку
тематику, а також з корпоративною символікою

СТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПАРФУМІВ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v На майстер-класі ви можете виготовити тверді
парфуми на основі натурального воску і базових
олій
v Ми привеземо усе необхідне - натуральний віск,
ємності для різної форми, ефірні олії і аромати більше 30 видів
v Майстер розповість вам про правила створення
аромату, підкаже найбільш вдалий поєднання,
зорієнтує у виборі компонентів для вашого
аромату
v Ви отримаєте свій персональний аромат

ТОПІАРІЇ
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Наші майстри познайомлять вас з матеріалами,
які використовуються для виконання топіаріїв
v Основа топіарія - куля з пінопласту
v Для декору топіаріїв використовується сизалеве
волокно, стрічки, намистини, мереживо, штучні
квіти і інші декоративні елементи
v Ми можемо підібрати декор в тематиці заходу
v Наш майстер допоможе скласти композицію
кожному учаснику

ТРАВ'ЯНЧИКИ
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Трав’янчик - це еко-іграшка у формі якої-небудь
тварини або чоловічка з якого росте трава
v Тіло трав’янчика виготовляється з капрону,
наповнюється тирсою або землею, насінням
злаків і газонної трави
v Трав’янчик декорується за допомогою акрилових
фарб і декоративних матеріалів
v Будиночок трав’янчика треба буде замочити у
воді на 1 годину, поставити в теплий і світлий
простір, поливати щодня
v Протягом тижня з трав’янчика проросте зелена
травичка

ФЛОРАРІУМ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v Основою флораріуму служить скляна ваза
v Ваза наповнюється спеціальним грунтом з
декоративними камінчиками, мохом,
штучними або живими рослинами
v Ми можемо заздалегідь затвердити
асортимент наповнення, а також
використати додатковий декор в тематиці
заходу або з корпоративною символікою
v Кожен учасник зможе створити свій
неповторний флораріум

ФЛОРИСТИКА, КОМПОЗИЦІЇ З КВІТІВ
v Для дорослих і дітей від 5 років
v На майстер-класі ви можете виготовити декоративні
композиції з живих квітів - кошики, вінки або інші
композиції
v Для виготовлення композицій використовуються живі
квіти, а також декоративні матеріали - стрічки, сізаль,
декоративні фігурки, натуральні матеріали
v Також ми можемо закупити квіти відповідно до вашого
побажання
v Майстер розповість учасникам майстер-класу про
послідовність виготовлення композицій
v Кожен учасник зможе проявити свою фантазію і створить
неповторну композицію з живих квітів

ХУДОЖНІЙ РОЗПИС ПРЕДМЕТІВ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v Ми привеземо усі необхідні матеріали для проведення
майстер-класу: художні фарби, пензлики, одноразові
засоби захисту від фарби
v Предмет для художнього розпису ми обговорюємо
заздалегідь
v Для цього майстер-класу підійдуть будь-які предмети із
скла, дерева, пластику, металу, тканини

ШЛЯПКИ З ФЕТРУ
v Для дорослих та дітей від 6 років
v Для створення капелюшків ми надамо шаблони
v Для виготовлення капелюшка використовується
фетр різної товщини від 1-4 мм
v У нас є більше 10 кольорів фетру на вибір
v Для прикраси капелюха надаються стрічки,
намистини, стрази, пайетки, пір'я, мереживо,
бантики, фатин (сітка)
v Готовий капелюшок можна носити - до капелюха
прикріпляється атласна стрічка, обідок.

ШОКОЛАДНІ ЦУКЕРКИ
v Для дорослих і дітей від 4 років
v Більше 5 сортів шоколаду на вибір: темний, молочний
з вмістом какао від 33 до 99%, білий, полуничний,
апельсиновий, м'ятний
v Прикрашається цукерка кокосовою стружкою, какао,
посипками
v Готова цукерка поміщається в паперову форму і
упаковується

