Pohyblivý svátek – kurzy pro barevnější život
PROGRAM NA KVĚTEN
02.05.2017 18:00 JAK ZPRACOVÁVAT STRACH
Strachů není třeba se bát. Je jen třeba pochopit, proč nás provázejí, a propustit je.
03.05.2017 15:00 KOUZLA S HÁČKEM
Svetr, vesta, hrací deka, háček stále smutně čeká. Hračky, tašky, chňapky, papuče - vezmi už klubka do
své náruče...
03.05.2017 15:00 PLETENÍ OD A DO Z
Od prvního nahození přes střídání barev až po složitý a efektní žakárový vzor. Poradíme a pomůžeme
vám se vším, co se při pletení namane - nejtěžší a zároveň nejjednodušší je prosté ZAČÍT.
03.05.2017 17:30 ZELENINOVÁ ZAHRÁDKA NA BALKÓNĚ
Toužíte po vlastní zahrádce uprostřed města? Dostupnou variantou je využití balkonu nebo terasy...
04.05.2017 17:30 DECOUPAGE – KRAKELOVÁNÍ
Líbí se vám vzhled starého, omšelého či popraskaného nábytku nebo dekorací? Naučíme vás, jak
tohoto vzhledu snadno dosáhnout v kombinaci s decoupage technikou.
06.05.2017 10:00 KNIŽNÍ VAZBA S DEKOROVANOU OBÁLKOU
Máte spoustu nápadů a zajímavých myšlenek, nebo si potřebujete občas jen něco zapsat? Vyrobte si
vlastní jedinečný a originální zápisník, jehož obálku si sami ozdobíte.
09.05.2017 17:30 PEDIG – OD ZÁKLADŮ KE KOŠÍKU
Láká vás návrat k tradičním řemeslům a přírodním materiálům? Pletení z pedigu není jen o praktických
užitných předmětech – kromě košíků vás naučíme plést i zvonečky, zvířátka aj.
10.05.2017 16:00 PANELOVÉ PLETENÍ ZE ČTVERCŮ
Čtverec se dá plést různě - rovně na dvou jehlicích a mít pak proužky svislé nebo vodorovné, podle
toho, jak pak hotový čtverec položím do střihu, vyplést nějaký norský vzor…
11.05.2017 17:30 PEDIG – KRÁSA AZTÉCKÝCH KRUHŮ
V tomto kurzu, vhodném pro mírně pokročilé, si z pedigu společně upleteme ošatku či kořenkovník s
krásným vzorem aztéckých kruhů.
15.05.2017 10:00 NEEDLE FELTING – JEWELRY/ SUCHÉ PLSTĚNÍ
Come and join us on the amazing journey of needle felting. We will create colourful jewelry from sheep
wool.
15.05.2017 17:30 SUCHÉ PLSTĚNÍ – ŠPERK
Plstěné náušnice, náhrdelník nebo brož… barevnost ovčí vlny sama inspiruje k originálním
kombinacím, které Vám pomocí plstící jehly vzniknou přímo pod rukama.
16.05.2017 18:00 POVÍDÁNÍ O NOVÉM ZÉLANDU
Přeneste se na chvíli na druhou stranu světa – do Země dlouhého bílého oblaku – na Nový Zéland.

17.05.2017 15:00 KOUZLA S HÁČKEM
Svetr, vesta, hrací deka, háček stále smutně čeká. Hračky, tašky, chňapky, papuče - vezmi už klubka do
své náruče...
17.05.2017 15:00 PLETENÍ OD A DO Z
Od prvního nahození přes střídání barev až po složitý a efektní žakárový vzor. Poradíme a pomůžeme
vám se vším, co se při pletení namane - nejtěžší a zároveň nejjednodušší je prosté ZAČÍT.
17.05.2017 17:00 PEČEME CHLEBA Z KVÁSKU
Kvásek je zázrak! Můžeme z něj péci, vařit, smažit, pařit. Na tomto kurzu se naučíte, jak si doma udělat
znamenitý kváskový chleba.
18.05.2017 17:30 INTERIÉROVÝ DESIGN PRO KAŽDÉHO
Pro všechny, kteří se zajímají o interiérový design, chtějí bydlet podle svých představ, ale i finančních
možností, a plánují realizaci nebo rekonstrukci svého domova.
20.05.2017 10:00 KURZ EBRU – PAPÍR A TEXTIL
Ponořte se do kouzelného světa hry s barvami. Pomocí staré turecké techniky Ebru si vyčarujete
jedinečné a neopakovatelné vzory. Dekorovat můžete takřka cokoli - papír, textil, keramiku.. fantazii se
meze nekladou.
21.05.2017 10:00 KURZ EBRU – KVĚTINY
Ponořte se do kouzelného světa hry s barvami. Pomocí staré turecké techniky Ebru si vyčarujete
jedinečné a neopakovatelné motivy květin.
22.05.2017 17:30 PODVEČERNÍ ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA – CO KABELKA TO ORIGINÁL
Krok za krokem si spolu vyzdobíme vlastní kabelku originálním doplňkem. Kurz je vhodný pro mírně
pokročilé.
23.05.2017 17:00 PEDIG – OPLETENÁ LÁHEV
Pronikli jste do tajů pletení z pedigu a chcete se naučit víc? Právě pro vás je tu kurz pro pokročilé, kde
si ukážeme další možnosti práce s tímto oblíbeným přírodním materiálem...
24.05.201Ý 15:00 KOUZLA S HÁČKEM
Svetr, vesta, hrací deka, háček stále smutně čeká. Hračky, tašky, chňapky, papuče - vezmi už klubka do
své náruče...
24.05.2017 15:00 PLETENÍ OD A DO Z
Od prvního nahození přes střídání barev až po složitý a efektní žakárový vzor. Poradíme a pomůžeme
vám se vším, co se při pletení namane - nejtěžší a zároveň nejjednodušší je prosté ZAČÍT.
24.05.2017 17:30 MINIZAHRÁDKY V EXTERIÉRU
Toužíte po rozkvetlé zahradě, stinném koutku s lavičkou nebo alespoň pár truhlících? I když nemáte k
dispozici vlastní záhon, můžete si na vašem balkoně nebo společné terase vytvořit zahrádku podle
svých představ.
25.05.2017 18:00 JAK SE NAUČIT VYUŽÍVAT ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Zákon přitažlivosti funguje pro všechny stejně. To, co z nás vychází, se nám vrací. Na co se
soustředíme, to posilujeme - i to, co ve skutečnosti třeba nechceme...
27.05.2017 10:00 PEDIG – POKLOP NA POTRAVINY
V tomto kurzu si společně upleteme z pedigu poklop, který ochrání vaše koláče, pečivo nebo ovoce
před dotěrným hmyzem.

29.05.2017 17:30 MOZAIKOVACÍ MIX
Kurz vhodný pro všechny, které láká práce s keramickou mozaikou, ale chtějí si ji zatím jen tak osahat,
než se pustí do většího díla :-)
30.05.2017 17:30 PEDIG – OŠATKA S VYPLÉTANÝM DNEM
Svět pedigu vás okouzlí svými možnostmi. Je krásné sledovat, jak se z tak prostého materiálu dají
vytvořit nejrozmanitější praktické doplňky a dekorace.

PRODEJNÍ GALERIE POHYBLIVÉHO SVÁTKU
V prostorách Pohyblivého svátku jsme pro vás otevřeli i prodejní galerii. Najdete zde převážně práce českých
a slovenských autorů - šperky, oděvy, různé doplňky, interiérové dekorace, ale i různé drobnosti jen tak pro
radost. Můžete zde koupit také dárkové poukazy na nákup v galerii i na kurzy PS.
Každý měsíc zde představíme novou tématicky propojenou kolekci, doplněnou o oblíbené stálice.
OTEVÍRACÍ DOBA GALERIE A OBCHODU:
ÚT
ST
ČT

16.00 - 18.00
16.00 - 19.00
16.00 - 18.00

VÝHODNÉ NÁKUPY A SLUŽBY PRO KLIENTY PS
Partnerský program pro klienty Pohyblivého svátku – řekněte si na kurzu o slevovou kartičku a užívejte si
zvýhodněné nákupy a služby u našich partnerů. Najdete je zde na webu: http://bit.ly/1mWVvp0
Kromě našich partnerů můžete uplatnit i slevu v rámci těchto karet a benefitů: Rodinné pasy, Senior pas,
Sphere card.
Sledujte novinky, fotky z kurzů a zajímavosti z našich dílen i okolí na našem facebooku.
Máte-li zájem o nějaký kurz, který nemá aktuálně vypsaný termín, napište nám nebo zavolejte – nabízíme
individuální termíny pro skupiny již od 4 osob.
Všechny kurzy a semináře se konají v ateliérech kreativního a vzdělávacího centra Pohyblivý svátek –
Skřivanova 3, Brno, pokud není uvedeno jinak. Informace a přihlášky na webu u jednotlivých kurzů,
telefonicky či e-mailem. Na všechny akce je z kapacitních důvodů potřeba přihlásit se předem. Změna
programu vyhrazena.
Na setkání s Vámi se těší
Maja Bourková & tým lektorů PS
+420 603 96 59 29
info@pohyblivysvatek.cz
Www.pohyblivysvatek.cz
www.facebook.com/kurzy.pohyblivy.svatek
https://www.facebook.com/galeriepohyblivysvatek

