Попередня програма виставки «МЕДВІН: РУКОДІЛЛЯ ТА ХОБІ»
14 – 16 вересня, КиївЕкспоПлаза, павільйон № 3, вхід К

14 вересня

четвер

ДЕНЬ 1

ФЕСТИВАЛЬ КЛАПТИКОВОГО МИСТЕЦТВА

«КвілтФест.in.ua»

В програмі: виставка робіт клаптикового шиття майстрів печворку, презентації, зустрічі з авторами, МК.
12.00 – Офіційне відкриття V Ювілейної виставки КвілтФест.in.ua під егідою Асоціації майстрів клаптикового
шиття України.
12.30-13.30 Презентація Асоціації майстрів клаптикового шиття України. Оголошення нових проектів.
14.00 – 15.00 Нагородження учасників конкурсних програм фестивалю КвілтФест.in.ua
15.00 – 16.00 Фотосесія

ВИСТАВКА-КОНКУРС АВТОРСЬКОЇ ІГРАШКИ «ЛЯЛЬКОВЕ АТЕЛЬЄ»

В програмі: виставка-продаж авторських робіт, зустріч з майстрами, презентації, конкурс

МАЙДАНЧИК «БАТІК»

на стенді Натальї Шемякіной

На майстер-класах будуть розписуватися панно в різних техніках. Демонстраційні, навчальні майстер-класи.
11.00 - 13.00 - панно в техніці "холодний батик" (нанесення контуру)
14.00 - 17.00 - розпис панно в техніці "холодний батик"

ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК ЖУРНАЛУ «СТІНА»

- Представлення нової колекції від художника-стиліста Антоніни Меркушевої «Задзеркалля».
- Виставка робіт художника Віктора Зінченко. В подарунок від автора – листівка «Я люблю Київ».
- Книжки по рукоділлю, мистецтву і творчості. А також дружнє чаювання

МАЙДАНЧИК
«ІГРОМАГ»
ІГРОВА ЗОНА
Зона інтелектуальних та розвиваючих ігор для дітей і дорослих (10.00 – 18.00)
МАЙДАНЧИК №

1

«АРТ-НУВО» магазин-студія

МК по декоруванню (навчальні, демонстраційні). Подробиці та запис.: 050- 381-10-61 Елена
11.00 Презентація "Кольорові тенденції в декорі 2018». Огляд виставки в Парижі MAISON&OBJET Paris 2017.
12.00 Чарівне перетворення заготовки з МДФ в дорогий короб для сипучих продуктів. Імітація каменю.
Ляпіс-лазур. Працюємо з універсальними фарбами PEBEO, акрилом. Металеві накладки, як найпростіший спосіб
"багатого декору". Час роботи-3-4 години. Вартість 350 грн + заготовка (можна купити на стенді «Арт-нуво»).
13.00 Кольорова тонування деревини + патинування об'ємної накладки.
Ознайомлення з матеріалами.Особливості застосування крейдяних фарб. Робота з дистрес патиною (вишневий і
бордо). Демонстраційний, безкоштовний) майстер-клас. Робота з майстром - вартість: 300 грн.
15.00 Інтер'єрне панно в техніці клаптикової живопису "Домашній улюбленець". Робота мастихіном
акрилові фарби з арт-гелем (техніки живопису маслом). (Будь-який рівень учасників)
Спеціальна вартість для учасників виставки - 350 грн (з полотном).
15.00 Годинники "Ловець снів". Робота з роздруківкою, (супер-спосіб перенесення зображень), позолочення
трансферної поталью, створення різних фактур, тонування.
Тривалість: 3 години. Вартість 400 грн з заготівлею. Майстер: Леся Максаева.

МАЙДАНЧИК № 2

«Creators»

Попередній запис за тел. (067-238-65-21 Ольга)
11.00- 18.00 Майстер-класи з декупажу (на вибір): Вартість з матеріалами.

- Декорування магніту. Робота з фотопапером.Тривалість: 30-40 хвилин.
Вартість 40 грн (МК+заготовка+фотопапір+ магніт).
- Декорування ключниці. Використання фотопаперу.Тривалість: 1година.
Вартість 160 грн( МК+ заготовка ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір).
- Декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Серветку наклеюємо за допомогою файлика.
Тривалість1,5 години. Вартість 190 грн (МК+заготовкаключниця №16+серветка+4 гачки+2 петельочки),
- Виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку і
серветковатехніка. Тривалість 1,5 години. Вартість 180 грн ( МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими)
- Виготовленнягодинника. з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година.
Вартість 180 грн (МК+ заготовка диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками)
- Декорування годинника діаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, створення
кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку. Тривалість 2 години. Вартість 280 грн (Заготовка диаметром 35
см+ фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками)
- Декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного кракелюру. Тривалість 3 години. Вартість:
від 200 грн( Заготовка коштує окремо)

МАЙДАНЧИК №

«Майстерня КВІГЛІ»
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11.00 – 18.00 – Квілінг. Вартість - уточнюйте на місці у майстра.

МАЙДАНЧИК № 4

Магазин-студия «Декупажинка» dekupaginka.com.ua

1) Проводить майстер Генаефа. Запис на MK: genaefa@gmail.com, facebook.com/genaefa, tel. 0984090414
10.30 - 11.00 - Ознайомлення та використання матеріалів і елементів для декору. Лаки і фарби зі
спецефектами, віск, патина, текст. і гнучке мереживо, філігрань, накладні елементи, декоративна паста.
11.00 - 15.00 - Декупаж в стилі прованс. Випал, браш, лессировка. Створення дод.декоpу з використанням
матеріалів і елементів. (Підставки, досточки, коробки-шкатулки)
Підставки, підвіски МК від 50.00 + заготовка. Нон стоп МК від 110.00 до .. + заготівля і елементи декору.
15.00 - 18.00- Декупаж в стилі Шеббі-шик. Випал, браш, лессировка. Створення дод.декоpу з використанням
матеріалів і елементів. (Підставки, досточки, коробки-шкатулки). Стиль вінтаж + трафарет.
Підставки, підвіски МК від 50.00 + заготовка. Нон стоп МК від 110.00 до .. + заготовка і елементи декору.
2) Майстер-клас «Створення спецефектів на гнучких мереживах».
Проводить Олена Лавренюк, запис по МК: 067-327-23-32
12.00-15.00 - Огляд мат-лів для виготовлення мережив і декору. Особливості фарбування і тонування гнучкого
мережива. Секрети виготовлення оксамитового і золотого мережива. Декорування предметів інтер'єру (шкатулки,
пляшки, вази...) гнучкими мереживами з створеними спецефектами! Вартість МК – 280 грн + заготовка.

МАЙДАНЧИК № 5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ

Проводить Вікторія Сухореброва (Студія «Альфа Декупаж»). Тел для запису: 050-413-1698
11.00-12.00 Демонстраційний майстер-клас "Перші кроки в декупажі". Програма ознайомча для новачків.
Демонстрація різних технік і консультації по основним матеріалам.
12.00-17.00 Декорування дерев'яного бочонка в стилі «Прованс». Освоєння етапів декупажу на складній
поверхні-грунтовка, наклеювання серветки, лакування. «Состарювання» готової роботи різними способами.
Вартість: 200 грн. (матеріали включені). Тривалість 3 години в режимі нон-стоп

МАЙДАНЧИК №
6
Хобби для Вас» та «Poli-Art»
Інформація: 067-505-4-909, 050-355-84-27 (Поліна). Творча майстерня Поліни Петровець
10.00-14.00 Квітка шипшини - прикраса з ФОАМу для початківців. По бажанню робимо на основі для брошки,
гребінці, заколці або обручі. Ціна – 150 грн.
14.00-18.00 Троянда або Піоновидна троянда - прикраса з ФОАМу для середнього рівня. По бажанню робимо
на основі для брошки, гребінці, заколці або обручі. Ціна – 200 грн.
Майстер – Анна Іваннікова. Телефон для запису на МК: 097-333-37-89
Конт.тел: 063-342-96-99

МАЙДАНЧИК №

7

ТО «Студія ДІМФО»

11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів - 40 грн.)
12.00-14.00 Майстер-клас з виготовлення вітальних листівок в техніці «квілінг» (вартість матеріалів - 40 грн.)
14.00-16.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (вартість матеріалів – 20- 30 грн.)
16.00-18.00 Майстер-клас з розпису тканини акрилом (вартість матеріалів – 80 грн.)
МАЙДАНЧИК № 8

«СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»

(ГО «Спільнота друзів»)

12.00-18.00 Майстер-класи по декоруванню свічей. В режимі НОН-СТОП:
- ЙОРК-ЧАШКИ;
- НАРЯДНА ДІВЧИНКА ТЕДДІ;
- МІНЬЙОН
Тривалість МК: 1,5 години. Вартість: від 40 грн Тел.для інф-ї: (095) 388 37 88

МАЙДАНЧИК

«МАЙСТРІВСЬКА СЛОБОДА»

10.00 – 11.30 – Розпис пряників. БЕЗКОШТОВНІ МК (до 6 чоловік на майданчику).
11.30 – 18.00 – Розпис пряників. /Вартість уточнюйте у майстра/ Інформація: 067-526-20-80 (Оксана)

на стенді майстрині - Головачук Надія Іванівна
Протягом дня демонстраційні та навчальні майстер класи з вишивки.

15 ВЕРЕСНЯ

п´ятниця

ДЕНЬ 2

ФЕСТИВАЛЬ КЛАПТИКОВОГО МИСТЕЦТВА

«КвілтФест.in.ua»

В програмі: виставка робіт клаптикового шиття майстрів печворку, презентації, зустрічі з авторами
навчальні та демонстраційні майстер-класи.

ВИСТАВКА-КОНКУРС АВТОРСЬКОЇ ІГРАШКИ «ЛЯЛЬКОВЕ АТЕЛЬЄ»

В програмі: виставка-продаж авторських робіт, зустріч з майстрами, презентації, конкурс

МАЙДАНЧИК «БАТІК»

на стенді Натальї Шемякіной

На майстер-класах будуть розписуватися панно в різних техніках. Демонстраційні, навчальні майстер-класи.
11.00 - 13.00 - панно в техніці "вільний розпис".
14.00 - 17.00 - панно в техніці "вільний розпис".

ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК ЖУРНАЛУ «СТІНА»

- Представлення нової колекції від художника-стиліста Антоніни Меркушевої «Задзеркалля». (Пропонуємо разом
із нею та її моделями зазирнути в світ краси і фантазії)
- Виставка робіт художника Віктора Зінченко. В подарунок від автора – листівка «Я люблю Київ».
- Книжки по рукоділлю, мистецтву і творчості. А також дружнє чаювання

МАЙДАНЧИК
«ІГРОМАГ»
ІГРОВА ЗОНА
Зона інтелектуальних та розвиваючих ігор для дітей і дорослих
ПРАЦЮЄМО ПРОТЯГОМ ДНЯ: 10.00 – 18.00
МАЙДАНЧИК № 1

«АРТ-НУВО»

МК по декоруванню (навчальні, демонстраційні). Подробиці та запис.: 050- 381-10-61 Елена
10.00 Браширування без випалу (рус.обжога): з патинуванням і золотим мерехтінням. (Стильні вішалки з
сосни). Цікавий спосіб старіння деревини в стилі «Рустик» для тих, хто не хоче застосовувати пальник і
любить швидкі способи роботи. Для любителів багатого декору.
Час роботи до 3 годин. Вартість 400 грн.
11.00 Робота з декупажною картою. Якими прийомами прибрати видиму товщину карти? «Чарівні кисті».
Навіщо потрібні лайнери, кисті зі скосом і спонж?
Демонстраційний, безкоштовний, майстер-клас.
При бажанні виконувати роботу з мастером - вартість: 150 грн.(заготовка коштує окремо)
13.00 Годинники в техніці Терра. МК для любителів цікавих фактур! (Робота мастихіном. Сухоцвіти в
декоруванні предметів інтер'єру. Багатобарвний фон, цікаві способи виділення фактури.) Спеціальна вартість
для учасників виставки - 400 грн !
15.00 Демонстраційний, безкоштовний МК з техніки імітації дерев'яних дощок. (Кисть флейц, шпателі.
Робота крейдяними фарбами. Чарівні інструменти, секретики від майстрів студії.)
16.00 Фактурна рама для дзеркала в стилі Рустик. (Робота з трафаретами, моделюючою пастою. Різні види
окислення - на вибір, позолота.) Вартість роботи - 350 грн.

МАЙДАНЧИК № 2

«Creators»

Попередній запис за тел. (067-238-65-21 Ольга)
11.00- 18.00 Майстер-класи з декупажу (на вибір): Вартість з матеріалами.

- Декорування магніту. Робота з фотопапером.Тривалість: 30-40 хвилин.
Вартість 40 грн (МК+заготовка+фотопапір+ магніт).
- Декорування ключниці. Використання фотопаперу.Тривалість: 1година.
Вартість 160 грн( МК+ заготовка ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір).
- Декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Серветку наклеюємо за допомогою файлика.
Тривалість1,5 години. Вартість 190 грн (МК+заготовкаключниця №16+серветка+4 гачки+2 петельочки),
- Виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку і
серветковатехніка. Тривалість 1,5 години. Вартість 180 грн ( МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими)
- Виготовленнягодинника. з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година.
Вартість 180 грн (МК+ заготовка диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками)
- Декорування годинника діаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, створення
кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку. Тривалість 2 години. Вартість 280 грн (Заготовка диаметром 35
см+ фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками)
- Декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного кракелюру. Тривалість 3 години. Вартість:
від 200 грн( Заготовка коштує окремо)

МАЙДАНЧИК №

«Майстерня КВІГЛІ»
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11.00 – 18.00 – Квілінг. Вартість - уточнюйте на місці у майстра.

МАЙДАНЧИК № 4

Магазин-студия «Декупажинка» dekupaginka.com.ua

Проводить майстер Генаефа. Запис на MK: genaefa@gmail.com, facebook.com/genaefa, tel. 0984090414

10.30 - 11.00 - Ознайомлення з матеріалами і елементами для декору. Лаки і фарби зі спецефектами, віск,
патина, текстильне і гнучке мереживо, філігрань, накладні елементи, декоративна паста.
11.00 - 15.00 - Декупаж в стилі прованс. Випал, браш, лессировка. Створення дод. декоpу з використанням
матеріалів і елементів. (Підставки, досточки, коробки-шкатулки)
Підставки, підвіски МК від 50.00 + заготовка.Нон стоп МК від 110.00 до ...... + заготівля і елементи декору.
15.00 - 18.00- Декупаж в стилі Шеббі-шик. Випал, браш, лессировка. Створення додаткового декоpа з
використанням матеріалів і елементів. (Підставки, досточки, коробки-шкатулки)
Підставки, підвіски МК від 50.00 + заготовка. Нон стоп МК від 110.00 до .. + заготовка і елементи декору.
Майстер-клас «Створення спецефектів на гнучких мереживах»
Проводить Олена Лавренюк. Запис по МК: 067-327-23-32
12.00-15.00 - Огляд матеріалів для виготовлення мережив і декором. Особливості фарбування і тонування
гнучкого мережива. Секрети виготовлення оксамитового і золотого мережива. Декорування предметів інтер'єру
(шкатулки, пляшки, вази, фужери, свічки, ялинкові іграшки) гнучкими мереживами з створеними спецефектами!
Вартість МК 280 + заготовка.

МАЙДАНЧИК № 5__

журналу «ВСЕ О РУКОДЕЛИИ»

Проводить Вікторія Сухореброва (Студія «Альфа Декупаж»). Тел для запису: 050-413-1698
11.00-12.00 Демонстраційний майстер-клас "Перші кроки в декупажі". Програма ознайомча для новачків.
Демонстрація різних технік і консультації по основним матеріалам.
12.00-17.00 Декорування вішалки-ключниці або панно в різних стилях-Шеббі, прованс, кантрі, енто-на
вибір. Всі етапи декупажу. Вартість 160 грн. (матеріали включені). Тривалість 2-3 години в режимі нон-стоп

МАЙДАНЧИК №
6
Хобби для Вас» та «Poli-Art»
Інформація: 067-505-4-909, 050-355-84-27 (Поліна). Творча майстерня Поліни Петровець
10.00-14.00 Брошка з тканини стилі Бохо або Браслет із джинси у стилі Бохо. На вибір. Ціна - 100 грн
14.00-18.00 Розпис Ангелика з тканини (Ангелик як предмет інтер’єру або іграшка на ялинку). Ціна – 100 грн
Майстер – Скиба Олена. Телефон для запису: 068-037-95-24
Конт.тел: 063-342-96-99

МАЙДАНЧИК №

7

ТО «Студія ДІМФО»

11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення квітів з тканини (вартість матеріалів - 50 грн.)
12.00-14.00 Майстер-клас з виготовлення вітальних листівок в техніці аплікації (вартість матеріалів - 35 грн.)
14.00-16.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (вартість матеріалів – 20 - 40 грн.)
16.00-18.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів - 40 грн.)
МАЙДАНЧИК № 8

«СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»

(ГО «Спільнота друзів»)

12.00-18.00 Майстер-класи по декоруванню свічей. В режимі НОН-СТОП:
- ЙОРК-ЧАШКИ;
- НАРЯДНА ДІВЧИНКА ТЕДДІ;
- МІНЬЙОН
Тривалість МК: 1,5 години. Вартість: від 40 грн Тел.для інф-ї: (095) 388 37 88

МАЙДАНЧИК №
9___________ДЖУТОВА ФІЛІГРАНЬ
12.00 – 18.00 Майстер-клас в незвичайній і цікавій техніці джутова філігрань "Джутова фантазія"
МК тривалий. Тривалість - 3,5 - 4 години.

Робота з джгутом, поєднання з іншими техніками, створення ажурних візерунків, виготовлення біжутерії,
декору і різних аксесуарів. (Майстер представить приклади авторських робіт)
Вартість - 300 грн (матеріали входять у вартість). Готовий виріб Ви забираєте додому.
Запис на МК за номером: 097-597-72-04 Алла.

МАЙДАНЧИК

«МАЙСТРІВСЬКА СЛОБОДА»

10.00 – 11.30 – Розпис пряників. БЕЗКОШТОВНІ МК (до 6 чоловік на майданчику).
11.30 – 18.00 – Розпис пряників. /Вартість уточнюйте у майстра/ Інформація: 067-526-20-80 (Оксана)
на стенді майстрині - Головачук Надія Іванівна
Протягом дня демонстраційні та навчальні майстер класи з вишивки.

16 ВЕРЕСНЯ субота - ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ - ДЕНЬ 3
СЦЕНА:
з 14.00 Церемонія відкриття нового сезону інтернет-конкурсу краси Ukrainian Beauty 2017.
Запрошуємо Вас на дефіле розкішних суконь, на свято музики і краси!
ФЕСТИВАЛЬ КЛАПТИКОВОГО МИСТЕЦТВА

«КвілтФест.in.ua»

В програмі: виставка робіт клаптикового шиття майстрів печворку, презентації, зустрічі з авторами

ВИСТАВКА-КОНКУРС АВТОРСЬКОЇ ІГРАШКИ «ЛЯЛЬКОВЕ АТЕЛЬЄ»

В програмі: виставка-продаж авторських робіт, зустріч з майстрами, презентації, конкурс

МАЙДАНЧИК «БАТІК»

на стенді Натальї Шемякіной

На майстер-класах для дітей будуть розписуватися панно в різних техніках.
12.00 - 14.00 і 15.00 - 17.00 - панно "Сонячні мрії" !!!! Техніка холодного батику.
Кожна дитина може спробувати свої сили!

МАЙДАНЧИК
«ІГРОМАГ»
ІГРОВА ЗОНА
Зона інтелектуальних та розвиваючих ігор для дітей і дорослих (10.00 – 18.00)
МАЙДАНЧИК № 1

«АРТ-НУВО»

ДИТЯЧІ МАЙСТЕР-КЛАСИ. (Подробиці та запис.: 050- 381-10-61 Елена)

10.30 – 17.30 (В режимі нон-стоп)
1) Малюємо портрет свого домашнього улюбленця в техніці трафарету. Працюємо не пензликом)! Вас чекає
сюрприз))) Від 7 років. Вартість участі 50 грн.
2) Робимо підвіски в техніці «Скрапбукінг». Що таке висікання, фігурний дирокол і навіщо буває дизайнерський
картон?) Від 7 років або разом з мамою). Вартість роботи 70 грн.
3) Розфарбовуємо гіпсові фігурки. Теми на вибір: морські мешканці або все для майбутніх капітанів, фруктиовочі, тварини та мн.ін. Вартість роботи 25 грн. (Без обмежень за віком.)
4) Квіткова шпилька для дівчинки або мами) Вчимося працювати з штучною замшею. Вартість 150 грн.

МАЙДАНЧИК № 2

«Creators»

11.00- 18.00 Майстер-класи з декупажу (на вибір): Запис за тел. (067-238-65-21 Ольга)
- Декорування магніту. Робота з фотопапером.Тривалість: 30-40 хвилин.
Вартість 40 грн (МК+заготовка+фотопапір+ магніт).
- Декорування ключниці. Використання фотопаперу.Тривалість: 1година.
Вартість 160 грн( МК+ заготовка ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір).
- Декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Серветку наклеюємо за допомогою файлика.
Тривалість1,5 години. Вартість 190 грн (МК+заготовкаключниця №16+серветка+4 гачки+2 петельочки),
- Виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку і
серветковатехніка. Тривалість 1,5 години. Вартість 180 грн ( МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими)
- Виготовленнягодинника. з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година.
Вартість 180 грн (МК+ заготовка диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками)
- Декорування годинника діаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, створення
кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку. Тривалість 2 години. Вартість 280 грн (Заготовка диаметром 35
см+ фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками)
- Декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного кракелюру. Тривалість 3 години. Вартість:
від 200 грн( Заготовка коштує окремо)

МАЙДАНЧИК №

3

«Майстерня КВІГЛІ»

11.00 – 18.00 – Квілінг. Вартість - уточнюйте на місці у майстра.

МАЙДАНЧИК № 4

Магазин-студия «Декупажинка» dekupaginka.com.ua

Проводить майстер Генаефа. Запис на MK: genaefa@gmail.com, facebook.com/genaefa, tel. 0984090414

10.30 - 11.00 - Декоp. 4 місця. Діти 7 + років.
11.00 - 15.00 - Декупаж в стилі прованс. Випал, браш, лессировка. Створення додаткового декоpа з
використанням матеріалів і елементів. (Підставки, досточки, коробки-шкатулки)
Підставки, підвіски МК від 50.00 + заготовка. Нон стоп МК від 110.00 до ... + заготівля і елементи декору.
15.00 - 17.00- Декупаж в стилі Шеббі-шик. Випал, браш, лессировка. Створення додаткового декоpа з
використанням матеріалів і елементів. Стиль вінтаж + трафарет.(Підставки, досточки, коробки-шкатулки)
Підставки, підвіски МК від 50.00 + заготовка.
Нон стоп МК від 110.00 до ...... + заготівля і елементи декору.

МАЙДАНЧИК № 5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ
Проводить майстер Вікторія Сухореброва (Студія «Альфа Декупаж»). Тел для запису: 050-413-1698
11.00-12.00 Демонстраційний майстер-клас "Перші кроки в декупажі". Програма ознайомча для новачків.
Демонстрація різних технік і консультації по основним матеріалам.
12.00-17.00 МК по декоруванню. Тривалість 2 год. В режимі нон-стоп. (мат-ли включені в вартість)
- Декорування сувенірного дерев'яного яйця. Вартість 100 грн.
- Декорування дерев'яної підставки для олівців. Вартість 120 грн.
- Декорування кухонної дощечки методом імітації дерев'яної поверхні Вартість 100 грн.
- Декорування скляної баночки для солодощів. Вартість 100 грн.

МАЙДАНЧИК №
6
Хобби для Вас» та «Poli-Art»
Інформація: 067-505-4-909, 050-355-84-27 (Поліна). Творча майстерня Поліни Петровець
Дитячий День НОН-СТОП (10.00 – 18.00) (майстер-класи для дітей!), попередній запис не потрібен:
1. Робимо Слайм (лизун) або гумку для рук – 40 грн
2. Робимо Спіннери своїми руками: розфарбовуємо та збираємо з підшипниками та гаєчками – 60 грн
.
Конт.тел: 063-342-96-99

МАЙДАНЧИК №

7

ТО «Студія ДІМФО»

11.00-13.00 Майстер-клас «Іграшка своїми руками» (вартість матеріалів – 60 грн.)
13.00-14.00 Майстер-клас з розпису тіла хною (вартість матеріалів - 50 грн.)
14.00-16.00 Майстер-клас з розпису тканини акрилом (вартість матеріалів – 80 грн.)
16.00-18.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (вартість матеріалів – 20 -40 грн.)
МАЙДАНЧИК № 8

«СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»

(ГО «Спільнота друзів»)

10.30-17.00 Майстер-класи по декоруванню свічей. В режимі НОН-СТОП:
- ЙОРК-ЧАШКИ;
- НАРЯДНА ДІВЧИНКА ТЕДДІ;
- МІНЬЙОН
Тривалість МК: 1,5 години. Вартість: від 40 грн Тел.для інф-ї: (095) 388 37 88

МАЙДАНЧИК № 9

«ОРАНЖЕВИЙ СЛОН»

МК для дітей. Працюємо з масою для ліплення (кульковий пластелин), декоративні фарби.
Вартість 50 грн (запис на місці). Робимо:
11:30 – Совушка
15:30 - Доктор Айболить
12:30 – Скорпіон
16:30 - Верблюденя
13:30 – Пісочний замок
17:30 - Павич
14:30 – Пірат

МАЙДАНЧИК № 10

майстер Людмила Сахацька (ДЕКУПАЖ)

12.00 – 16.00 Декорування скляної тарілки в техніці зворотній деку паж. Тривалість МК: 1,5 – 2 год.
Вартість: 120 грн (з матеріалами). Уточнюйте інф-ю (запис, час проведення) по тел.: 093 – 766-61-54 (Людмила)

МАЙДАНЧИК № 11

«ПРЯНІЧНІ БАБУСІ»

Проводить: Султицька Лариса (066-0791903)
Дитячі МК по розпису пряників. Солодощі учасник забирає з собою. Вартість – уточнюйте на місці.

МАЙДАНЧИК

«МАЙСТРІВСЬКА СЛОБОДА»

10.00 – 11.30 – Розпис пряників. БЕЗКОШТОВНІ МК (до 6 чоловік на майданчику).
11.30 – 18.00 – Розпис пряників. /Вартість уточнюйте у майстра/ Інформація: 067-526-20-80 (Оксана)
на стенді майстрині - Головачук Надія Іванівна
Протягом дня демонстраційні та навчальні майстер класи з вишивки.
В ПРОГРАММІ МОЖУТЬ БУТИ ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ!!!!!

Організатор виставки: Выставочная компания «МЭДВИН» WWW.MEDVIN.KIEV.UA

