
Imaginatia prinde viata la Atelierele ArtWorks
Copiii si chiar si adultii se vor simti ca in vacanta in acest sfarsit de saptamana, timp de trei zile
incheiate. Ei au ocazia sa participe la Atelierele ArtWorks, care le vor scoate in evidenta talentul si care
se desfasoara in cadrul editiei jubiliare a ArtBoutique. 
  
  Galeria Habitus din Piata Mica se transforma in ateliere pentru cei mici in perioada 8-10 iunie, loc in
care prichindeii pot da viata imaginatiei. Casandra Vidrighin este cea care ii va purta pe micuti in lumea
magica a creatiei, in toate cele trei zile, de la ora 15. "Mozaic", "Decoram o rama de tablou", "invatam sa
realizam o lampa" sunt cele trei teme propuse in cadrul atelierului la care se pot inscrie 15 copii, cu varste
cuprinse intre 6 si 14 ani. Pretul de participare este de 15 lei pentru fiecare copil, organizatorii punand la
dispozitia lor toate materialele trebuincioase pentru realizarea micilor opere de arta.
  
  Origami si bijuterii
  
  Realizarea ramelor de tablou, a lampilor si mozaicului nu sunt singurele provocari cu care se vor intalni
cei mici in acest sfarsit de saptamana, pentru ca ei pot opta si pentru o calatorie fascinanta in Asia, prin
intermediul tehnicii Origami. Atelierul Origami este sustinut de catre artistul plastic Cristina Fau si li se
adreseaza persoanelor cu varste cuprinse intre 12 si 99 de ani. Cei care vor sa dea viata hartiei se pot
inscrie pe unul din cele 15 locuri disponibile in cadrul atelierului, care se desfasoara sambata, 9 iunie, in
acelasi loc: Galeria Habitus, intre orele 13-14.45. Taxa de inscriere este de 15 lei, pret in care intra toate
materialele. 
  
  Pasiunea tuturor fetelor cochete - bijuteria - este punctul central al Atelierului de bijuterii, care are loc
tot sambata 9 iunie, la Galeria Habitus. Workshop-ul este sustinut de Patricia Corcoveanu, are 12 locuri
disponibile si se adreseaza persoanelor cu varste cuprinse intre 14 si 99 de ani. Pretul de participare este
de 50 de lei de persoana, organizatorii punand la dispozitia celor inscrisi toate materialele necesare.
Atelierul este deschis intre orele 17-19. 
  
  inscrierile pentru toate cele trei ateliere se fac la adresa: artworks.sb@gmail.com sau la telefon
0740.705.000 (Diana Micu).
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