
26-27 września 2020

sobota, 26 września niedziela, 27 września
11:00 - 18:00     Warsztat: kreatywny upcykling 
                              /Przerób-My i Centrum Twórcze/      
11:00 - 18:00     Warsztat: Wyplatanie papierowej wikliny
                              /Krepiną i wikliną.Malowane/
11:00 - 18:00      LEGO robotyczne animacje dla dzieci
                              /Spice Gears Academy/
11:00 - 18:00     Wystawa upcyklingowych masek postapo
                              /Marcin Urzędowski - PREPOSTEVOLUTION/
11:00 - 18:00     Pokaz: Tworzenie upcykling. masek postapo
                              /Marcin Urzędowski - PREPOSTEVOLUTION/
11:00 - 18:00     Pokaz: Małe rękodzieło
                              /Milion pomysłów na minutę i Przyjaciele/
11:30 - 17:30       Warsztat: Szycie na maszynie - torby shoperki
                             /ubieralnia.ecohome/
11:00 - 17:30      Pokaz: Odpicuj mebel z Ekspertem
                             /Artur Indyka i Milion pomysłów na minutę/
11:00 - 12:00     Pokaz i prelekcja: Prezentacja technik postarzania drewna
                              / Rob in Wood - Pomysły na dobry design/
11:00 - 13:00*     Warsztat: Zrób stolik kawowy z mandalą  /Odnawialnia/
                              zapisy: https://sklep.odnawialnia.pl/produkt/warsztaty-stoliki/
12:00 - 14:00*   Warsztat: Podstawy renowacji lakieru samochodowego
                              / One Man Studio/ zapisy: info@przerobmy.pl
12:00 - 13:00*   Warsztat: Brelok, zawieszka, dyndadełko
                              / Manufaktura  Korabki/
                              zapisy: manufakturakorabki@gmail.com
12:00 - 14:00    Warsztat: Drewniane ramki
                               /Ryobi/
12:30 - 14:00     Pokaz i prelekcja: Cięcie i łączenie elementów drewnianych
                              dla majsterkowiczów 
                              /Yan Cieśla - Pomysły na dobry design/
13:30 - 15:30*    Warsztat: Zrób stolik kawowy z mandalą  /Odnawialnia/
                               zapisy: https://sklep.odnawialnia.pl/produkt/warsztaty-stoliki/
13:30 - 14:30*   Warsztat: Brelok, zawieszka, dyndadełko
                              / Manufaktura  Korabki/
                              zapisy: manufakturakorabki@gmail.com
15.00-16.00       Ozdobna ściana ze starej cegły krok po kroku
                               /Rob in Wood - Pomysły na dobry design/
15:00 - 16:00*   Warsztat: Brelok, zawieszka, dyndadełko
                              / Manufaktura  Korabki/
                              zapisy: manufakturakorabki@gmail.com
15:00 - 17:00*   Warsztat: Podstawy renowacji lakieru samochodowego
                             / One Man Studio/ zapisy: info@przerobmy.pl
15:00 - 17:00    Warsztat: Świeczniki    
                               /Ryobi/
16:00 - 18:00*   Warsztat: Zrób stolik kawowy z mandalą  /Odnawialnia/
                               zapisy: https://sklep.odnawialnia.pl/produkt/warsztaty-stoliki/
16:30 - 17:30*     Warsztat: Brelok, zawieszka, dyndadełko
                               / Manufaktura  Korabki/ 
                               zapisy: manufakturakorabki@gmail.com
16.30 - 17.30      Prelekcja: Wykańczanie powierzchni drewnianych 
                              lakierem czy olejem?
                              /Rob in Wood i Yan Cieśla - Pomysły na dobry design/

Udział w  wydarzeniu oraz wszystkich warsztatch jest bezpłatny. Na warsztaty oznaczone * obowiązują zapisy na adres mailowy podany przy tytule
warsztatu. Na pozostałych warsztatach obowiązuje zasada: "jest wolne miejsce to dołączasz"
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