
Попередня програма виставки 
МЕДВІН: Великодній тиждень рукоділля та хобі» 
6 - 8 квітня, КиївЕкспоПлаза,  павільйон № 3, вхід К 

 
6 квітня   четвер     ДЕНЬ 1 

 

ФЕСТИВАЛЬ КЛАПТИКОВОГО МИСТЕЦТВА    «КвілтФест.in.ua» 

В програмі: виставка робіт клаптикового шиття майстрів печворку, презентації, зустрічі з авторами 
навчальні та демонстраційні майстер-класи.  
11.00 – 12.30  Авторський майстер-клас Лариси Понамарьової  з Аплікації в стилі Вільяма Моріса  
13.00 – 15.00  Авторський майстер-клас Лариси Понамарьової  з Аплікації в стилі Вільяма Моріса  
15.15 – 17.00  Лекція Марії Нельга. Правила організації  рекламної кампанії в сегменті хенд-мейд  
з  мінімальним бюджетом. Типові помилки майстрів.  
  

МАЙДАНЧИК «БАТІК»  на стенде Шемякиной Натальи 
На мастер-классах будут расписываться платки и шарфы в различных техниках, в детский день (8 апреля)  - 
традиционное панно дружбы "Весна!" 
11.00 - 13.00 -  букет из цветов в технике батик!!! Текстильно-батиковские цветы!!! Каждый сможет сделать 
шелковый цветок!!!  
14.00 - 17.00 -  роспись платочка в текнике "свободная роспись"  

 
МАЙДАНЧИК        «ІГРОМАГ»              ІГРОВА ЗОНА  

Зона інтелектуальних та розвиваючих ігор для дітей і дорослих 
ПРАЦЮЄМО ПРОТЯГОМ ДНЯ: 10.00 – 18.00  

 
МАЙДАНЧИК №  1   «Creators» 

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

- МК декорування до пасхальних свят. Вартість 80грн (МК+заготовка +фотопапір).  30-40 хвилин. 
- МК з декорування магніту.  Робота з фотопапером. Тривалість 30-40 хвилин. Вартість 40 грн 
(МК+заготовка+фотопапір+ магніт). 
- МК з декорування закладки для книги. Робота з фотопапером.  Тривалість 30-40 хвилин. Вартість 45 
грн.(МК+заготовка+фотопапір). 
- МК з декорування ключниці. Використання фотопаперу. Тривалість 1година. Вартість 160 грн( МК+ заготовка 
ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір). 
- МК з декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Тривалість1,5 години. Вартість 190 грн 
(МК+заготовкаключниця №16+серветка+4 гачки+2 петельочки), 
- МК з виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку і 
серветковатехніка. Тривалість 1,5 години.  Вартість200грн ( МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими)  
- МК з виготовлення годинника з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година. Вартість 220грн (МК+ 
заготовка МДФ диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками) 
- МК з декорування годинника диаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, створення 
кракелюру. Тривалість 2 години. Вартість 280 грн (Заготовка + фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками) 
- МК з декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного кракелюру. Тривалість 3 години. 
МК-від 200 грн  (Заготовка коштує окремо) 

 
МАЙДАНЧИК №  2       «ГОНЧАРЕНКО ТАМАРИ» 

Мастер-классы по декупажу. Контактная информация/ для записи: тел. 066 4201200  (Галина) 
10.00 – 12.00 Ознакомительный (бесплатный) МК по декупажу «Изготовление деревянного магнита».  
с 12.00  Мастер класс на тему «декоративное многоцветное окрашивание лисеровочными красками» 
Заготовка круглая деревянная шкатулка диаметром 13 см. Время проведения 3 часа. Стоимость 250 грн. 

 
МАЙДАНЧИК №   3   «Майстерня КВІГЛІ» 

10.00 – 11.00 –  Великодній квілінг. Безкоштовний до 6 чоловік. Запис на місці. 
11.00 – 18.00 –  Великодній квілінг. Вартість  - уточнюйте на місці у майстра. 

 
МАЙДАНЧИК №  4   Магазин-студия  «Декупажинка» dekupaginka.com.ua 

Майстер-класи проводить майстер Генаефа:  genaefa@gmail.com, тел. для запису: 0984090414 
10.00 - 11.00 - Пасхальный  декоp.  5 мест.  Взpослые  55+ . Дети 7 + лет. Бесплатно. 
11.00 - 15.00  - Пасхальный  декоp.  Декоp.  Декупаж  в  стиле прованс,    частичный обжиг,  лессировка, art- 
воск. (Подставки,  досточки,  коробки-шкатулки, декоp..)  



Подставки, подвески  МК от 40.00  + заготовка. Нон стоп  МК  от 90.00 + заготовка. 
15.00 - 18.00- Пасхальный  декоp. Декупаж в стиле шебби-шик.  Стиль винтаж  + трафарет.  
Подставки, подвески  МК от 40.00  + заготовка.  Нон стоп  МК  от 90.00 + заготовка. 

 
МАЙДАНЧИК №   5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ 

Студия «Альфа Декупаж» , проводит Виктория Сухореброва . Тел для записи: 050-413-1698 
11.00-12.00  Бесплатные МК по декору Пасхальных подвесок и магнитов.  
Количество участников - 5.  По предварительной записи 
12.00-17.00  Декорирование Пасхального  деревинного боченка. Стоимость  от 130 грн. В режиме нон-стоп 

 
МАЙДАНЧИК №     6 МАСТЕРА (Валяние) 

 
14.00 – 18.00  МК по сухому валянию. Валяние пасхальных цыплят. Стоимость 200 гривен. 
Мастер: Лисина Алина, телефон для записи: 0508593344 
 

МАЙДАНЧИК №  7   Магазин «Melange Deco» 
Проводит мастер Виктория Панова. Инф-я и запись по телефону:  0979194853  
10:00-11:00 Бесплатный мастер-класс в технике декупаж. Подставка для чашки (3 человека) 
11:00-17:00 Мастер-классы на выбор: 
1. Декупаж Конфетницы - сухарницы "Дачная" с применением техник обжига и браширования древесины и 
вживления салфетки. Стоимость мастер-класса 350грн (в стоимость входят все материалы и заготовка)  
2. Декупаж Кухонного двойного короба - спецовницы из массива сосны любимый Кантри.  
Стоимость мастер-класса 360грн (в стоимость входят все материалы и заготовка) . 
3. Декупаж cырной доски-толстушки с применением техники обжига и браширования древесины с вживлением 
салфетки.  Стоимость мастер-класса 250грн (в стоимость входят все материалы и заготовка)  
 

МАЙДАНЧИК №   8   ТО «Студія ДІМФО»  
Конт.тел: 063-342-96-99 
11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів -  35 грн.) 
12.00-14.00 Майстер-клас з Петриківського розпису (вартість матеріалів -  30 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу  (пасхальні курочки) (вартість мат-лів – 20- 30 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас з розпису тканини акрилом (вартість матеріалів – 70 грн.) 
 

МАЙДАНЧИК №   9         «СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»         (ГО «Спільнота друзів»)  
11.00-17.00 Майстер-класи по декоруванню та/ чи виговленню піпьят для яєць. 
В режимі нон-стоп.  Вартість: від 40 грн   Тел.для інф-ї:  (095) 388 37 88 

 
на стенді майстрині  - Головачук Надія Іванівна 

Протягом дня демонстраційні та навчальні майстер класи з вишивки.  
 
 
 

7 КВІТНЯ   п´ятниця     ДЕНЬ 2 
 

ФЕСТИВАЛЬ КЛАПТИКОВОГО МИСТЕЦТВА    «КвілтФест.in.ua» 

10.00 – 12.00 Майстер-клас від Швейного світу “Текстильна сумка з декоративними ефектами” 
12.30 – 14.00 Майстер-клас від Швейного світу “Текстильна сумка з декоративними ефектами” 
14.15 – 15.00  Майстер-клас "Як правильно доглядати  за швейною машинкою" 
15.00 – 16.00  Творча зустріч з майстром арт печворку  Янчуковською Ніною Михайлівною  
16.15 – 17.30  Вручення премії Клаптиковий Оскар.  Нагородження учасників конкурсу  
                      “Міні-квілт  для Тедді”, та Фестивалю "Весна в стилі печворк" 
17.30 – 18.00  Фотосесія майстрів на фоні їх робіт.   
 

МАЙДАНЧИК «БАТІК»  на стенде Шемякиной Натальи 
На мастер-классах будут расписываться платки и шарфы в различных техниках, в детский день (8 апреля)  - 
традиционное панно дружбы "Весна!" 
 
11.00 - 13.00 - шарф в технике "холодный батик". 
14.00 - 17.00 - платок в техниках "холодный батик" и "свободная роспись". Две техники в одной работе!!! 
  

МАЙДАНЧИК        «ІГРОМАГ»              ІГРОВА ЗОНА  
 

Зона інтелектуальних та розвиваючих ігор для дітей і дорослих 
ПРАЦЮЄМО ПРОТЯГОМ ДНЯ: 10.00 – 18.00  

 



МАЙДАНЧИК №  1   «Creators» 
Попередній запис за тел. (067-238-65-21 Ольга) 

11.00- 18.00 Майстер-класи з декупажу (на вибір):  Вартість з матеріалами. 

- МК декорування до пасхальних свят. Вартість 80грн (МК+заготовка +фотопапір).  30-40 хвилин. 
- МК з декорування магніту.  Робота з фотопапером. Тривалість 30-40 хвилин. Вартість 40 грн 
(МК+заготовка+фотопапір+ магніт). 
- МК з декорування закладки для книги. Робота з фотопапером.  Тривалість 30-40 хвилин. Вартість 45 
грн.(МК+заготовка+фотопапір). 
- МК з декорування ключниці. Використання фотопаперу. Тривалість 1година. Вартість 160 грн( МК+ заготовка 
ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір). 
- МК з декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Тривалість1,5 години. Вартість 190 грн 
(МК+заготовкаключниця №16+серветка+4 гачки+2 петельочки), 
- МК з виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку і 
серветковатехніка. Тривалість 1,5 години.  Вартість200грн ( МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими)  
- МК з виготовлення годинника з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година. Вартість 220грн (МК+ 
заготовка МДФ диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками) 
- МК з декорування годинника диаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, створення 
кракелюру. Тривалість 2 години. Вартість 280 грн (Заготовка + фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками) 
- МК з декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного кракелюру. Тривалість 3 години. 
МК-від 200 грн  (Заготовка коштує окремо) 

Можемо запропонувати Вам інші можливості. Ціна уточнюється, в залежності від Вашого бажання.  
 

МАЙДАНЧИК №  2       «ГОНЧАРЕНКО ТАМАРИ» 
 
Мастер-классы по декупажу. Контактная информация/ для записи: тел. 066 4201200  (Галина) 
10.00 – 12.00  - Ознакомительный (бесплатный) МК по декупажу «Изготовление деревянного магнита».  
с 12.00            - Мастер класс на тему «Иммитация старого черненного серебра  и бронзы на деревянной 
поверхности». Время проведения 3 часа. Стоимость 250 грн. 

 
МАЙДАНЧИК №   3   «Майстерня КВІГЛІ» 

10.00 – 11.00 –  Великодній квілінг. Безкоштовний до 6 чоловік. Запис на місці. 
11.00 – 18.00 –  Великодній квілінг. Вартість  - уточнюйте на місці у майстра. 
 

МАЙДАНЧИК №  4   Магазин-студия  «Декупажинка» dekupaginka.com.ua 
Майстер-класи проводить майстер Генаефа:  genaefa@gmail.com, тел. для запису: 0984090414 
10.00 - 11.00 - Пасхальный  декоp.  5 мест.  Взpослые  55+ . Дети 7 + лет. Бесплатно. 
11.00 - 15.00  - Пасхальный  декоp.  Декоp.  Декупаж  в  стиле прованс,    частичный обжиг,  лессировка, art- 
воск. (Подставки,  досточки,  коробки-шкатулки, декоp..)  
Подставки, подвески  МК от 40.00  + заготовка. Нон стоп  МК  от 90.00 + заготовка. 
15.00 - 18.00- Пасхальный  декоp. Декупаж в стиле шебби-шик.  Стиль винтаж  + трафарет.  
Подставки, подвески  МК от 40.00  + заготовка.  Нон стоп  МК  от 90.00 + заготовка. 
 

МАЙДАНЧИК №   5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ 
Студия «Альфа Декупаж» , проводит Виктория Сухореброва, телефон для записи: 050-413-1698 
11.00-12.00  Бесплатные МК по декору Пасхальных подвесок и магнитов.  
Количество участников-5.  По предварительной записи! 
12.00-17.00  Декорирование  Пасхальной куличницы.  Стоимость от 120 грн.  
Продолжительность 2 часа в режиме нон-стоп 

 
МАЙДАНЧИК №     6 МАСТЕРА (Валяние, Джутовая филигрань) 

10.00 – 14.00  МК по сухому валянию. Валяние пасхальных цыплят. Стоимость 200 гривен. 
Мастер: Лисина Алина, телефон для записи: 0508593344 
 
14.00 – 18.00  "Ажурное Пасхальное великолепие"в Новой технике "Джутовая филигрань".  
Работа с джутом, создание ажурных узоров, готовых предметов, украшений. 
 Для взрослых и детей от  10 лет.  Продолжительность МК :  3,5 - 4 часа.  Стоимость с материалами:  250 грн. 
 Запись  на  волшебные мастер-класс  по тел: 097-597-72-04 (Алла) 
 

МАЙДАНЧИК №  7   Магазин «Melange Deco» 
Проводит мастер Виктория Панова. Инф-я и запись по телефону:  097-9194853  
10:00-11:00 Бесплатный мастер-класс в технике декупаж. Подставка для чашки (3 человека) 
11:00-17:00 Мастер-классы на выбор: 
1. Декупаж Конфетницы - сухарницы "Дачная" с применением техник обжига и браширования древесины и 
вживления салфетки. Стоимость мастер-класса 350грн (в стоимость входят все материалы и заготовка)  
2. Декупаж Кухонного двойного короба - спецовницы из массива сосны любимый Кантри.  



Стоимость мастер-класса 360грн (в стоимость входят все материалы и заготовка) . 
3. Декупаж cырной доски-толстушки с применением техники обжига и браширования древесины с вживлением 
салфетки.  Стоимость мастер-класса 250грн (в стоимость входят все материалы и заготовка)  
 

МАЙДАНЧИК №   8   ТО «Студія ДІМФО»  
Конт.тел: 063-342-96-99 
11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення квітів з тканини (вартість матеріалів -  50 грн.) 
12.00-14.00 Майстер-клас з Петриківського розпису (вартість матеріалів -  30 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас з розпису тканини акрилом (вартість матеріалів – 70 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (пасхальні курочки) (вартість мат-лів – 20 - 30 грн.) 
 

МАЙДАНЧИК №   9         «СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»         (ГО «Спільнота друзів»)  
11.00-17.00 Майстер-класи по декоруванню та/ чи виговленню піпьят для яєць. 
В режимі нон-стоп.  Вартість: від 40 грн   Тел.для інф-ї:  (095) 388 37 88 
 

МАЙДАНЧИК №   10           ТС «ВСЕГО ПОНЕМНОГУ»  
12.00 – 14.00   МК сухое валяние: брошь-магнит "Пуговица". Продолжительность - 2 часа 
Стоимость: МК -130 грн, материалы - 70 грн.  Мастер: Слюсарева Ирина, моб. 0997820877 
14.00 – 16.00 МК сухое валяние: "Пасхальное яйцо". Продолжительность - 2 часа 
Стоимость: МК -150 грн, материалы - 70 грн. Мастер: Волосюк Наталья, моб. 066 5454497 
16.00 – 18.00  МК вязание: Изготовление помпона. 6 человек, 1 час 
Стоимость: МК +готовое изделие – 120 грн.,  материалы: 30 грн.  Мастер: Железняк Елена, моб. 0950391815 
 

  
на стенді майстрині  - Головачук Надія Іванівна 

Протягом дня демонстраційні та навчальні майстер класи з вишивки.  
  

 
8 КВІТНЯ    субота  -  ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ  -  ДЕНЬ 3 

 
СЦЕНА: 

12.00  -   Козацькі забави від КОЗАЦЬКОЇ ФОРТЕЦІ. Розваги для дітей! 
             
14.00-16.00     Ukrainian Beauty Contest.  В програмі:     
- Церемонія нагородження переможців. 24 українських красуні на одній сцені 
- Дефіле сучасних вишиванок від Олени Кабанової (Країна вишивки) 
- Дефіле автентичних українських вишиванок від Олени Скрипки 
 

ФЕСТИВАЛЬ КЛАПТИКОВОГО МИСТЕЦТВА    «КвілтФест.in.ua» 

12.00 – 14.00  Презентація японської вишивки Сашико та Боро  талановитої майстрині  Галини Твердохліб 

МАЙДАНЧИК «БАТІК»  на стенде Шемякиной Натальи 
На мастер-классах будут расписываться платки и шарфы в различных техниках, в детский день (8 апреля)  - 
традиционное панно дружбы "Весна!" 
12.00 - 14.00 и 15.00 - 17.00 - панно "Любовь и весна"!!!! Техника холодного батика. Каждый ребёнок может 
попробовать свои силы!  

 ІГРОВА ЗОНА                                     «ІГРОМАГ»               
Зона інтелектуальних та розвиваючих ігор для дітей і дорослих 
ПРАЦЮЄМО ПРОТЯГОМ ДНЯ: 10.00 – 18.00  

ІГРОВА ЗОНА                                           «КВІГЛІ» 
10.00 – 18.00 Працюємо з конструкторськими наборами. Запрошуємо дітлахів! 
 

МАЙДАНЧИК №  1   «Creators» 
11.00- 18.00 Майстер-класи з декупажу:  Вартість з матеріалами. Запис за тел. (067-238-65-21 Ольга) 
- МК декорування до пасхальних свят. Вартість 80грн (МК+заготовка +фотопапір).  30-40 хвилин. 
- МК з декорування магніту.  Робота з фотопапером. Тривалість 30-40 хвилин. Вартість 40 грн 
(МК+заготовка+фотопапір+ магніт). 
- МК з декорування закладки для книги. Робота з фотопапером.  Тривалість 30-40 хвилин. Вартість 45 
грн.(МК+заготовка+фотопапір). 
- МК з декорування ключниці. Використання фотопаперу. Тривалість 1година. Вартість 160 грн( МК+ заготовка 
ключниця№3+ 3 гачки+ 2 петельки+фотопапір). 



- МК з декорування ключниці. Використання серветочної техніки. Тривалість1,5 години. Вартість 190 грн 
(МК+заготовкаключниця №16+серветка+4 гачки+2 петельочки), 
- МК з виготовлення годинника. Створення кракелюру за допомогою однокомпонентного лаку і 
серветковатехніка. Тривалість 1,5 години.  Вартість200грн ( МК+заготовка25+серветка+механізм з стрілкаими)  
- МК з виготовлення годинника з використанням фотопаперу. Тривалість 1 година. Вартість 220грн (МК+ 
заготовка МДФ диаметр 30 см+фотопапір+ механізм з стрілками) 
- МК з декорування годинника диаметром 35 см. Використання фотопаперу, серветочна техніка, створення 
кракелюру. Тривалість 2 години. Вартість 280 грн (Заготовка + фотопапір+ серветка+ механізм з стрілками) 
- МК з декорування шкатулки. Фотопапір і створення двохкомпонентного кракелюру. Тривалість 3 години. 
МК-від 200 грн  (Заготовка коштує окремо) 

  
МАЙДАНЧИК №  2       «ГОНЧАРЕНКО ТАМАРИ» 

Мастер-классы по декупажу. Контактная информация/ для записи: тел. 066 4201200  (Галина) 
10.00 – 12.00  - Ознакомительный (бесплатный) МК по декупажу «Изготовление деревянного магнита».  
с 12.00            - Мастер класс по изготовлению ключницы с применением трафаретной техники и патали 
(трасферной фольги). Стоимость – уточняйте у мастера. 

 МАЙДАНЧИК №   3   «Майстерня КВІГЛІ» 
10.00 – 11.00 –  Великодній квілінг. Безкоштовний до 6 чоловік. Запис на місці. 
11.00 – 18.00 –  Великодній квілінг. Вартість  - уточнюйте на місці у майстра. 
 

МАЙДАНЧИК №  4   Магазин-студия  «Декупажинка» dekupaginka.com.ua 
Майстер-класи проводить майстер Генаефа:  genaefa@gmail.com, тел. для запису: 0984090414 
10.00 - 11.00 - Пасхальный  декоp.  5 мест. Дети 7 + лет. Бесплатно 
11.00 - 15.00  - Пасхальный  декоp.  Декоp.  Декупаж  в  стиле прованс,    частичный обжиг,  лессировка, art- воск. 
(Подставки,  досточки,  коробки-шкатулки, декоp..)  
Подставки, подвески  МК от 40.00  + заготовка. Нон стоп  МК  от 90.00 + заготовка. 
15.00 - 18.00- Пасхальный  декоp. Декупаж в стиле шебби-шик.  Стиль винтаж  + трафарет.  
Подставки, подвески  МК от 40.00  + заготовка.  Нон стоп  МК  от 90.00 + заготовка. 

МАЙДАНЧИК №   5__ВСЕ О РУКОДЕЛИИ 
Студия «Альфа Декупаж» , проводит Виктория Сухореброва, телефон для записи: 050-413-1698 
11.00-12.00   Бесплатные МК по декору Пасхальных подвесок и магнитов.  
Количество участников-5. По предварительной записи 
12.00-17.00   Декорирование   Пасхальной композиции-корзинка и деревянные яйца . 
Стоимость от 120 грн. Продолжительность 2 часа в режиме нон-стоп 

 
МАЙДАНЧИК №     6 МАСТЕРА (Валяние, РЕЗНЫЕ СВЕЧИ) 

10.00 – 12.00  МК по сухому валянию. Валяние пасхальных цыплят. Стоимость 200 гривен. 
Мастер: Лисина Алина, телефон для записи: 0508593344 
12.00 – 18.00 Мастер-классы "Резные свечи" Делаем резные свечи к Пасхе. Будем делать не только 
"стандартные" резные свечи, но и "резные пасхальные яйца".  
Информация и запись: Ксения Тяжлова 0635971935  Записывайтесь! 

МАЙДАНЧИК №  7   Магазин «Melange Deco» 
Проводит  мастер Виктория Панова. Инф-я и запись по телефону:  0979194853  
10:00-11:00 Бесплатный мастер-класс для детей. Декупаж деревянной подвески (3-4 чел) 
11:00-17:00 Мастер-классы на выбор: 
1. Декупаж Конфетницы - сухарницы "Дачная" с применением техник обжига и браширования древесины и 
вживления салфетки.  
2. Декупаж Кухонного двойного короба - спецовницы из массива сосны любимый Кантри.  
3. Декупаж cырной доски с применением техники обжига и браширования древесины с вживлением салфетки.  
 

МАЙДАНЧИК №   8   ТО «Студія ДІМФО»  
Конт.тел: 063-342-96-99 
11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення браслетів (вартість матеріалів – 30 грн.)  
12.00-13.00 Майстер-клас з виготовлення Великодніх сувенірів з флісу  (вартість матеріалів -  30 грн.) 
13.00-14.00 Майстер-клас з розпису тканини акрилом (вартість матеріалів – 70 грн.) 
14.00-16.00 Майстер-клас з Петриківського розпису (вартість матеріалів -  30 грн.) 
16.00-18.00 Майстер-клас з розфарбовування фігурок з гіпсу (пасхальні курочки) (вартість мат-лів – 20 -30 грн.) 
 

МАЙДАНЧИК №   9         «СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»         (ГО «Спільнота друзів»)  
11.00-17.00 Майстер-класи по декоруванню та/ чи виговленню піпьят для яєць. 
В режимі нон-стоп.  Вартість: від 40 грн   Тел.для інф-ї:  (095) 388 37 88 
 

МАЙДАНЧИК №   10           ТС «ВСЕГО ПОНЕМНОГУ»  
 
11.00      МК вязание: Изготовление помпона. 6 человек, 1 час. Стоимость: МК +готовое изделие: 120 грн, 
материалы: 30 грн.  Мастер: Железняк Елена, моб. 0950391815 
12.00     Детский мастер-класс: Изготовление картинки. Стоимость: МК - 80 грн, материалы -  20 грн 



Мастер: Васильева Арина (7-летний мастер!), моб.0504437016 
13.00      МК сухое валяние: "Пасхальное яйцо". Продолжительность – 2 часа, стоимость: МК - 150 грн,  
материалы - 70 грн. Мастер: Волосюк Наталья, моб. 066 5454497 
15.00      МК сухое валяние: браслет из бусин. Продолжительность – 2 часа, стоимость: МК - 150 грн,  
материалы - 100 грн. Мастер: Слюсарева Ирина,  моб. 0997820877 
 

МАЙДАНЧИК №   11  «ДЕКУПАЖНАЯ РАДУГА ТМ»  
10.00 – 11.00  Безкоштовний МК для діток по декупажу. 
11.00-17.00 МК (від 30 грн) по декупажу (на вибір): -  декупаж досочки, - декупаж магнитиків,  - декупаж пано,  - 
декупаж писанок 
 

МАЙДАНЧИК   №  12               «ОРАНЖЕВИЙ СЛОН» 
 
МК для дітей. Працюємо з масою для ліплення (кульковий пластелин) 
11:30 – Кот обжора (масса для лепки, краски декор) 
12:30 – Пасхальная курочка - подставка под крашанку (резиночки, масса для лепки, краски декор) 
13:30 – Динозавр (масса для лепки, краски декор) 
14:30 – Пасхальная открытка (масса для лепки, краски декор) 
15:30 - Вертолетик (масса для лепки, краски декор) 
16:30 - Котенок - подставка под кружку (масса для лепки, краски декор) 
17:30 - Карнавальная маска (масса для лепки, краски декор) 

 
МАЙДАНЧИК на стенді майстрині  - Головачук Надія Іванівна 

Протягом дня демонстраційні та навчальні майстер класи з вишивки.  
 
 

В ПРОГРАММІ МОЖУТЬ БУТИ ДОПОВНЕННЯ ТА  ЗМІНИ!!!!! 
 


