HARMONOGRAM
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

WARSZTATY DLA DZIECI
KOLOROWY ŚWIAT POMPONÓW
Lekkie, delikatne i miękkie kuleczki w kolorze tęczy, popularnie nazywane pomponami to ostatnio dekoracyjny krzyk mody,
szczególnie przy wykańczaniu wnętrz przeznaczonych dla dzieci ale również jako ozdoba przyjęć.
Tylko wyobraźnia ogranicza nas przy wykonywaniu pomponów. Podczas warsztatów uczestnicy pracować będą z różnymi
materiałami i fakturami.
Przeszukajcie szuflady, zachęcamy do przyniesienie swoich materiałów, tiulu, włóczki, bibuły lub krepiny. Wspólnie stworzymy wyjątkowe dekoracyjne cuda.

TERMINY ZAJĘĆ:
Piątek: 13:00 - 14:00
Sobota: 13:00 - 15:00
Niedziela: 11:00 - 13:00

TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ
Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała jak z igiełki, nitce plączą się supełki.
Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i dorosłych, które chcą w ciekawy i twórczy sposób spędzić wolny
czas robiąc niebanalne i niepowtarzalne rzeczy. Praktyczne porady i cenne wskazówki pomogą
uszyć wymarzoną maskotkę lub ozdobę, która będzie cieszyć oko, a może zapoczątkuje przygodę
z nową pasją.

TERMIN ZAJĘĆ:
Piątek: 15:00 - 18:00

PAPIEROWE MIASTO
Warsztaty podczas których uczestnicy zostaną postawieni przed bardzo
poważnym zadaniem, zamieniając się na czas zajęć w architektów, urbanistów i budowniczych. Wspólnie wybudujemy miasto tworząc budynki z
kartonów, zaplanujemy ulice, sklepy i inne obiekty bez których miasto nie
może istnieć.

TERMINY ZAJĘĆ:
Sobota: 10:00 - 13:00

MAŁY
BUDOWLANIEC
TERMIN ZAJĘĆ:
Sobota:
15:00 - 18:00

WIÓRY LECĄ
Przynieś ze sobą stare krzesło, wyciągnij z lamusa szkatułkę, miskę lub
inną drewnianą rzecz. Pomożemy Ci tchnąć w nią nowe życie i w artystyczny sposób dokonać renowacji niepotrzebnych przedmiotów.

TERMIN ZAJĘĆ:
Niedziela: 13:00 -16:00

KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA
Flojamo to miejsce niezwykłe w którym każde dziecko będzie mogło poczuć się jak konstruktor,
inżynier i wynalazca. W swojej ofercie warsztatów dla dzieci proponujemy zabawę z metalowymi
elementami oraz małymi cegiełkami tworząc niezwykłe konstrukcje i budowle.

TERMIN ZAJĘĆ:
Piątek: 12:00 - 14:00

CZARY MARY,
NIE DO WIARY
Najbardziej popularna atrakcja wśród
dzieci! Ktoś chce być pieskiem, tygrysem, a może krokodylem? Malowanie
twarzy to możliwość przemiany nie do
poznania.

TERMIN ATRAKCJI:
Sobota: 11:00- 17:00
Niedziela: 10:00-17:00

HARMONOGRAM
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
10 RZECZY, KTÓRYCH NIE ROBIMY PODCZAS
PLANOWANIA REMONTU
Praktyczne wskazówki, które zaoszczędzą nasz czas, pieniądze i przede wszystkim nerwy!

TERMIN WARSZTATÓW:
Piątek: 16:00 - 17:00

3 SPOSOBY JAK WYBRAĆ KOLOR DO NASZEGO WNĘTRZA
By stworzyć przyjazne i harmonijne wnętrze, w którym będziemy się czuli komfortowo.

TERMIN WARSZTATÓW:
Sobota: 14:00 - 15:00

POPOŁUDNIE Z PROJEKTANTEM
Robisz remont lub urządzasz mieszkanie? Masz wątpliwości co do aktualnego projektu? A może w
ogóle nie masz pomysłu na nowe wnętrze? Zapraszamy do DOMEXPO. Porad w zakresie urządzania wnętrz udzielą absolwenci DeCandia Design Academy.

TERMIN WARSZTATÓW:
Sobota: 12:00 - 14:00

KĄCIK PORAD Z ARCHITEKTEM
WNĘTRZ
TERMIN WARSZTATÓW:
Niedziela: 10:00 - 18:00

ATRAKCJE I POKAZY
POKAZ MALOWANIA
AEROGRAFEM KOLOROWI.COM
TERMIN POKAZU:
Piątek: 14:00 – 17:00
Sobota: 10:00 -11:00
Niedziela: 11:00 - 15:00

SZKOŁA TAŃCA „FOKUS”
TERMIN POKAZU:
Niedziela: 12:00 - 14:00

KONCERT
ORKIESTRY DĘTEJ
TERMIN KONCERTU:
Piątek:
11:30

