
Creativitatea ii cauta pe copii, la ArtWorks
Cei mai tineri dintre sibieni vor avea ocazia de a afla, de la artistul plastic Casandra Vidrighin, prin
exemple practice, in ce consta frumusetea de a darui, satisfactia de a te rasplati la final de an si, mai ales,
importanta familiei in contextul Craciunului, in fiecare din cele trei zile ale targului, intre orele 15-17. 
  
  Primul pe lista, un ornament
  
  Primul care va suscita creativitatea micutilor este atelierul care ii va provoca pe copii sa confectioneze
un ornament pentru brad, folosind materiale reciclabile. Şi asta nu e tot, pentru ca surpriza consta tocmai
in ascunderea in "burta" cadoului, a unui mic obiect sau a unui biletel de multumire pentru cineva drag.
Participantii ii vor surprinde pe cei pe care ii iubesc, cu obiecte decorative realizate manual, utilizand una
dintre tehnicile des folosite in arta handmade - colajul.
  
  Pe locul al II-lea si al III-lea...
  
  insa provocarile nu se opresc aici, pentru ca in cadrul celui de-al doilea atelier prichindeii se vor
transforma in designeri vestimentari. Ei vor invata sa confectioneze un accesoriu vestimentar de sezon, pe
care il vor putea purta in momentele de incordata asteptare a lui Mos Craciun. Scopul acestui atelier este
de a-i familiariza pe cei mici cu aplicabilitatea desenului decorativ, ei urmand sa inteleaga cum pot folosi
desenul decorativ in viata de zi cu zi. 
  
  Şi pentru ca sarbatoarea Craciunului nu se poate fara o masa pe masura, la cel de-al treilea atelier
prichindeii vor realiza un aranjament pentru masa de Craciun, care are in compozitie ornamente facute de
ei. Indiferent ca vorbim aici despre funde, stelute sau ingerasi, copiii vor simti pe pielea lor cum este sa
participi activ la decorarea mesei traditionale. 
  
  45 de locuri disponibile
  
  15 lei este taxa de inscriere la atelierele ArtWorks destinate atat copiilor cat si tinerilor, organizatorii
urmand sa puna la dispozitia participantilor toate materialele necesare pentru realizarea tematicilor
fiecarui atelier. inscrierile se pot face in limita a 15 locuri pentru fiecare atelier, mai multe informatii
putand fi obtinute de la Diana Micu, tel 0740.705.000 sau pe e-mail-ul: artworks.sb@gmail.com

Cuvinte cheie: design  rent  ion  uta  aranjament  decor  mos craciun  time

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/design
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rent
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ion
https://www.sibiul.ro/cauta/1/uta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/aranjament
https://www.sibiul.ro/cauta/1/decor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mos+craciun
https://www.sibiul.ro/cauta/1/time

