PROGRAM NA ŘÍJEN
03.10.2017 17:30 PEDIG – OD ZÁKLADŮ KE KOŠÍKU
V kurzu určeném pro začátečníky se seznámíme se založením osnov do pevného dna, základními
druhy opletků a jednoduchými zavírkami. Na výběr budete mít jednoduchý košík nebo tužkovník.
05.10.2017 17:30 DECOUPAGE NA PLÁTNĚ
V tomto kurzu si vyzkoušíme kombinaci klasické ubrouskové techniky s akrylovými barvami a
strukturovací pastou.
11.10.2017 17:30 LAPAČ ZLÝCH SNŮ
Vytvoříme si lapač snů – pomocníka pro klidný spánek, který pročistí vaše sny a ozdobí vaši ložnici.
Budeme vytvářet a zdobit kostru lapače, vnitřek vypleteme sítí a dozdobíme ho korálky a peřím.
12.10.2017 17:00 PEDIG – PODNOS / KOŠÍK S DEKOROVANÝM DNEM
Víkendová snídaně do postele? Potěšte svoje blízké dvojnásobným překvapením a servírujte
dobroty na vlastnoručně vyrobeném podnosu.
14.10.2017 10:00 KOKEDAMY
Kokedamy - vznášející se rostliny, závěsné koule z jílu a mechu, jako létající ostrovy z Avatara...
Pojďte si je s námi vytvořit.
17.10.2017 17:30 FOAMIRANOVÉ KVĚTY – ČELENKA / BROŽ
Ponořte se s námi do kouzelného světa foamiranu. Květy jako živé Vás budou zdobit po celý rok,
ve formě romantické čelenky nebo decentní brože.
24.10.2017 17:30 MALOVÁNÍ NA TEXTIL - TAŠKA
Svetr, vesta, hrací deka, háček stále smutně čeká. Hračky, tašky, chňapky, papuče - vezmi už klubka do
své náruče...
25.10.2017 17:00 PEDIG – OBAL NA KVĚTINÁČ
V tomto kurzu se naučíme vytvarovat na pevném dnu obal na květináč. Oplétat budeme nejen
základním opletkem třemi, ale budeme vytvářet i různé vzory – střídáním různých barev.
26.10.2017 17:00 PEDIG – KOŠÍK S UCHEM
Svět pedigu Vás okouzlí svými možnostmi. Upleťte si s námi nadčasový košík, který bude nejen
ozdobou Vaší domácnosti, ale i jejím praktickým doplňkem.
31.10.2017 17:00 PLETENÍ BEZ JEHLIC – ŠÁLA / NÁKRČNÍK
V tomto kurzu se naučíte plést trochu jinak, než je běžné. Místo jehlic budeme používat pletací rám
nebo kruh. Vytvoříte si originální oděvní doplněk přesně podle vašeho přání.

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.
Od letošního podzimu se budeme setkávat v útulném prostředí brněnské pracovny projektu
ŹENY s.r.o. Kromě výtvarných a hobby kurzů se tu pořádají i další semináře a akce, které by vás
mohly zajímat. Také se tu setkávají podnikatelky (nejen) z Brna a okolí, sdílejí svoje zkušenosti,
vzájemně se inspirují a rozvíjejí svoje nápady.
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

