Програма виставки:

5 квітня

«МЕДВІН: Великодній тиждень рукоділля та хобі!»

четвер

ДЕНЬ 1

МАЙДАНЧИК НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ

Майстер-клас з писанкарства кольоровим воском. Майстер - Вискочіл Світлана
10.00 – 12.00 безкоштовні (при наявності вільних місць у майстра).
12.00 – 18.00 Вартість 50 грн. Майстер - Вискочіл Світлана
Майстер-класи з вишивки (демонстраційні та навчальні). Майстер – Головачук Надія Іванівна
Майстер-класи по розпису пряників. Майстер – Білоус Оксана. Інформація: 067-526-20-80
10.00 – 12.00 – безкоштовні (до 6 чоловік на майданчику).
12.00 – 18.00 – Вартість МК від 5 грн - уточнюйте у майстра

МАЙДАНЧИК

«БАТІК»

"Хустка як оберіг". Тематична експозиція та майстер-класи Шемякіної Наталії
На майстер-класах відбудеться знайомство з розписом хусток в різноманітних техніках – вільний розпис,
«холодний» батік, «гарячий» батік. МК демонстраційні та навчальні – безкоштовні.
11.00 - 13.00 - платок в техниці "гарячий батік" нанесення воску
14.00 - 17.00 - платок в техниці "гарячий батік" нанесення фарби

ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК

ЖУРНАЛУ «СТІНА»

11.00 Відкриття експозиції живопису художниці Ганни Проскури Elementum.
Виставку можна буде подивитися протягом усіх днів Великоднього ярмарку Медвін
16.00 Офіційне відкриття виставки Ганни Проскури. Зустріч із художницею. Фуршет

МАЙДАНЧИК № 1

«ВСЕ О РУКОДЕЛИИ»

Проводить - майстер Вікторія, керівник творчої студії «Альфа Декупаж». Тел. для запису: 050-413-1698
11.00-18.00 Майстер-класи по декоруванню (в режимі нон-стоп, на вибір):
1) Великоднє яйце різних розмірів - 20, 16 та 12 см, боченок для зберігання сухих продуктів,
2) Великодній кошик –цукерницю,
3) Сирні дощечки для сервірування святкового столу,
3) Невеличкі підносики, тощо на Ваш смак.
Ви власноруч створите неповторну річ з використанням різних технік та способів старіння. На Вас чекає
багато цікавого про матеріали, інструменти та різні техніки, що використовуються в декупажі при створенні
робіт. Ви дізнаєтесь, як вибирати якісні матеріали, будувати композицію, зістарювати роботу, працювати з
трафаретами. Тривалість МК – орієнтовно 3 години. Вартість (з матеріалами та заготовкою) – від 200 грн.

МАЙДАНЧИК № 2_ магазину-студії "Декупажінка"

МК (Нон-стоп) від Декор Генаефа Запис на MK: facebook.com/ genaefa; 098-4090414 + viber
10.30 - 11.00
Творче ознайомлення з матеріалами і елементами декору. Як вдало вибрати заготовку і основу
для декору. Цвітова гамма в техніці декупаж. Лесировка. Як підібрати лак. Для чого і як використовуємо віск і
патину. Елементи декору з текстилю та філігрань. Накладні елементи. Складна текстура.
11.00 - 18.00 (Нон стоп.) Вироби в стилі вінтаж, прованс, шеббі, #MixedMedia decor, #Steampunk.
Робота з серветками, текстурними пастами, трафаретами. Техніка старіння. Декоруємо елементами з дерева
мережива, металу та пластику. Ціна МК:
* Дошки, сірні дошки, браш з віпалюванням від 250 грн.
* Скриньки, короба, таці від 310 грн + заготовка.
* Дзвіночки, сердечка, підставки, овали від 150 грн.
* Підставки, підвіски від 70 грн.

МАЙДАНЧИК № 3

магазину «Хоббі Для Вас» та «Poli-Art»

Індивідуальний Майстер клас з розпису футболки Аерограф + розпис по тканині"
Тривалість - 2-2,5 години. Вартість - 450 грн.
Майстер - Седлецька Анна 063-101-42-34. Запис - обов'язковий (+замовляєте розмір футболки)
Години для запису на: 10-00, 12-00, 14-00, 16-00 (під питанням)

МАЙДАНЧИК № 4

ТО «Студія ДІМФО»

11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок з ниток (вартість матеріалів - 45 грн.)
12.00-14.00 Майстер-клас з виготовлення Великодніх листівок (вартість матеріалів - 45 грн.)
14.00-16.00 Майстер-клас з розфарбовування гіпсових фігурок (курочок) (вартість матеріалів – 45 грн.)
16.00-18.00 Майстер-клас з розпису акрилом Еко-сумок (вартість матеріалів – 110 грн.)

МАЙДАНЧИК № 5

«СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ» (ГО «Спільнота друзів»)

10.30-17.00 Майстер-класи по декоруванню свічок. В режимі НОН-СТОП:
Вартість: від 40 грн. з готовою роботою. Тел.для інф-ї: (095) 388 37 88

6 квітня

п´ятниця

ДЕНЬ 2

МАЙДАНЧИК НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ

Майстер-клас з писанкарства кольоровим воском. Майстер - Вискочіл Світлана
10.00 – 12.00 безкоштовні (при наявності вільних місць у майстра).
12.00 – 18.00 Вартість 50 грн. Майстер - Вискочіл Світлана
Майстер-класи з вишивки (демонстраційні та навчальні). Майстер – Головачук Надія Іванівна
Майстер-класи по розпису пряників. Майстер – Білоус Оксана. Інформація: 067-526-20-80
10.00 – 12.00 – безкоштовні (до 6 чоловік на майданчику).
12.00 – 18.00 – Вартість МК від 5 грн - уточнюйте у майстра

МАЙДАНЧИК «БАТІК»

"Хустка як оберіг". Тематична експозиція та майстер-класи Шемякіної Наталії
На майстер-класах відбудеться знайомство з розписом хусток в різноманітних техніках – вільний розпис,
«холодний» батік, «гарячий» батік. МК демонстраційні та навчальні – безкоштовні.
11.00 - 13.00 - "вільний розпис", декорування одягу та тканини в цій техниці
14.00 - 17.00 – задекоруєм в техниці любу, принесену з дому річ!!!!

ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК ЖУРНАЛУ «СТІНА»

11.00 Презентація журналу «Стіна» і нових творчих проектів
з 12-00 до 15-00 – Майстер-клас і показ вправ і тренажерів від експерта в галузі комплексної реабілітації Віталія
Боднара «Культура здорового хребта»
17.00 Майстер-клас від художника Віктора Зінченко «В світі фентезі»

МАЙДАНЧИК № 1__«ВСЕ О РУКОДЕЛИИ»

Проводить - майстер Вікторія, керівник творчої студії «Альфа Декупаж», тел. для запису: 050-413-1698
11.00-18.00 Майстер-класи по декоруванню (в режимі нон-стоп, на вибір):
1) Великоднє яйце різних розмірів - 20, 16 та 12 см, боченок для зберігання сухих продуктів,
2) Великодній кошик –цукерницю,
3) Сирні дощечки для сервірування святкового столу,
3) Невеличкі підносики, тощо на Ваш смак.
Ви власноруч створите неповторну річ з використанням різних технік та способів старіння. На Вас чекає
багато цікавого про матеріали, інструменти та різні техніки, що використовуються в декупажі при створенні
робіт. Ви дізнаєтесь, як вибирати якісні матеріали, будувати композицію, зістарювати роботу, працювати з
трафаретами.Тривалість МК – орієнтовно 3 години. Вартість (з матеріалами та заготовкою – від 200 грн.)

МАЙДАНЧИК № 2_ магазину-студії "Декупажінка"

МК (Нон-стоп) від Декор Генаефа Запис на MK: facebook.com/ genaefa; 098-4090414 + viber
10.30 - 11.00
Творче ознайомлення з матеріалами і елементами декору. Як вдало вибрати заготовку і основу
для декору. Цвітова гамма в техніці декупаж. Лесировка. Як підібрати лак. Для чого і як використовуємо віск і
патину. Елементи декору з текстилю та філігрань. Накладні елементи. Складна текстура.
11.00 - 18.00 (Нон стоп.) Вироби в стилі вінтаж, прованс, шеббі, #MixedMedia decor, #Steampunk.
Робота з серветками, текстурними пастами, трафаретами. Техніка старіння. Декоруємо елементами з дерева
мережива, металу та пластику. Ціна МК:
* Дошки, сірні дошки, браш з віпалюванням від 250 грн.
* Скриньки, короба, таці від 310 грн + заготовка.
* Дзвіночки, сердечка, підставки, овали від 150 грн.
* Підставки, підвіски від 70 грн.

МАЙДАНЧИК № 3 магазину «Хоббі Для Вас» та «Poli-Art»

10.00 – 18.00 "Розпис по тканині Еко сумки".
Майстер клас НОН-СТОП Вартість - 180 грн.
Майстер - Седлецька Анна 063-101-42-34

МАЙДАНЧИК № 4

ТО «Студія ДІМФО»

10.30-12.00 Майстер-клас з декорування Великодніх яєць атласною стрічкою (вартість матеріалів - 60 грн.)
12.00-14.00 Майстер-клас з розпису акрилом Еко-сумок (вартість матеріалів – 110 грн.)
14.00-16.00 Майстер-клас з розфарбовування гіпсових фігурок (вартість матеріалів – 45 грн.)
16.00-18.00 Майстер-клас з виготовлення квітів з паперу (вартість матеріалів - 45 грн.)

МАЙДАНЧИК № 5

«СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»

10.30-17.00 Майстер-класи по декоруванню свічок. В режимі НОН-СТОП:
Вартість: від 40 грн. з готовою роботою. Тел.для інф-ї: (095) 388 37 88

(ГО «Спільнота друзів»)

7 квітня - субота - ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ - ДЕНЬ 3
МАЙДАНЧИК НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ

Майстер-клас з писанкарства кольоровим воском. Майстер - Вискочіл Світлана
10.00 – 12.00 безкоштовні (при наявності вільних місць у майстра).
12.00 – 18.00 Вартість 50 грн. Майстер - Вискочіл Світлана
Майстер-класи з вишивки (демонстраційні та навчальні). Майстер – Головачук Надія Іванівна
Майстер-класи по розпису пряників. Майстер – Білоус Оксана. Інформація: 067-526-20-80
10.00 – 12.00 – безкоштовні (до 6 чоловік на майданчику).
12.00 – 18.00 – Вартість МК від 5 грн - уточнюйте у майстра

МАЙДАНЧИК «БАТІК»

"Хустка як оберіг". Тематична експозиція та майстер-класи Шемякіної Наталії
На майстер-класах відбудеться знайомство з розписом хусток в різноманітних техніках – вільний розпис,
«холодний» батік, «гарячий» батік. МК демонстраційні та навчальні – безкоштовні.
ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ! Кожна дитина може спробувати свої сили!
11.00 - 13.00 и 14.00 - 17.00 - хустинка "Писанкова"! Техніка холодного батіка.

ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК ЖУРНАЛУ «СТІНА»

12.00 Презентація виставки дитячих доробок на тему «Великоднє диво»
13.00 Нагородження учасників конкурсу дитячих доробок, організованого журналом «Стіна» і рамках проекту
популяризації мистецтва WallArt і Центру позашкільної роботи Святошинського району

МАЙДАНЧИК № 1

«ВСЕ О РУКОДЕЛИИ»

Проводить - майстер Вікторія (Студія «Альфа Декупаж»). Тел для запису: 050-413-1698
11.00-17.00 Майстер-класи по декоруванню (в режимі нон-стоп)
Дитячі майстер класи з виготовлення Великоденних подарунків у техніці Декупаж.
Дерев’яні яйця, підвіски, сердечка, невеличкі панно.
Тривалість майстер класу – 1-1,5 годин. Вартість МК з усіма матеріалами та заготовкою – від 100 грн.

МАЙДАНЧИК № 2_

магазину-студія "Декупажінка"

МК (Нон стоп) від Декор Генаефа Запис на MK: facebook.com/ genaefa; тел.: 098-4090414 + viber
10.30 -11.00 Декупаж свічки (безкоштовно). Кількість місць -4 (для дітей вік-від 8 років)
11.00 - 18.00 (Нон стоп.) Вироби в стилі вінтаж, прованс, шеббі, #MixedMedia decor, #Steampunk.
Робота з серветками, текстурними пастами, трафаретами. Техніка старіння. Декоруємо елементами з дерева
мережива, металу та пластику. Ціна МК:
* Дошки, сірні дошки, браш з віпалюванням від 250 грн.
* Скриньки, короба, таці від 310 грн + заготовка.
* Дзвіночки, сердечка, підставки, овали від 150 грн.
* Підставки, підвіски від 70 грн.

МАЙДАНЧИК № 3

магазину «Хоббі Для Вас» та «Poli-Art»

10.00 – 18.00 "Розпис по тканині Янгола". Великодня тематика чи за бажанням
Майстер клас НОН-СТОП..Вартість - 70 грн

МАЙДАНЧИК № 4

ТО «Студія ДІМФО»

11.00-12.00 Майстер-клас з виготовлення квітів з паперу (вартість матеріалів - 45 грн.)
12.00-14.00 Майстер-клас з розпису акрилом Еко-сумок (вартість матеріалів – 110 грн.)
14.00-15.00 Майстер-клас з виготовлення Великодніх листівок (вартість матеріалів - 45 грн.)
15.00-17.00 Майстер-клас з розфарбовування гіпсових фігурок (вартість матеріалів – 45 грн.)

МАЙДАНЧИК № 5

«СВІЧНА МАЙСТЕРНЯ»

(ГО «Спільнота друзів»)

10.30-17.00 Майстер-класи по декоруванню свічок. В режимі НОН-СТОП:
Вартість: від 40 грн. з готовою роботою. Тел.для інф-ї: (095) 388 37 88

МАЙДАНЧИК № 6

«ОРАНЖЕВИЙ СЛОН»

МК для дітей. Працюємо з масою для ліплення (кульковий пластелин), декоративні фарби.
Вартість 50 грн (запис на місці). Робимо:
11.30 Уютный уголок для куколки Лол
15.30 Пасхальная открытка
12.30 Жених и невеста
16.30 Свадебный торт
13.30 Крашанка
17.30 Кораблик
14.30 Кухонька куклы Лол
В ПРОГРАММІ МОЖУТЬ БУТИ ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ!!!!!

Організатор виставки: Виставкова компанія «МЕДВІН»

WWW.MEDVIN.KIEV.UA

https://www.facebook.com/VystavkamedvinRukodelieIHobbi

