ТВОРЧІ МАЙСТЕР-КЛАСИ
для дітей та дорослих

ЧАРІВНА ПЛЯШЕЧКА

Воздушные змеи
v Для дорослих і дітей від 5 років
vПляшечка наповнюється кольоровим піском,
блискітками, стразами та іншими декоративними
матеріалами
vМожливі різноманітні розміри та види пляшечок
v Кожен учасник майстер-класу може написати на
декоративному папері своє бажання.
vПляшечка з побажанням неодмінно подарує вам
віру в диво
v Ідеально підходить для масових заходів

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
ЛОВЕЦЬСНОВ
СНІВМАСКИ
ЛОВЕЦ
vДля дорослих і дітей від 5 років
vЛовці снів - індіанські талісмани, що захищають
сплячої людини від злих духів і поганих снів
vМи розповімо вам легенди, пов'язані з історією
появи цих оберегів, ви дізнаєтеся, яким чином
створювалися традиційні ловці, навчитеся основам
роботи з сучасними матеріалами,
використовуваними для їх виготовлення
vВи самі створите дизайн ловця снів, який можна
буде доповнити намистинами, стрічками мереживом
і пір'ям

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
АЗОТНЕ
МОРОЗИВО
МОРОЖЕНОЕ
МАСКИ
ЛОВЕЦ
СНОВ

Воздушные змеи

vДля дорослих і дітей від 3 років
v Морзиво готується за спеціальним
рецептом на основі рідкого азоту
v Можливе проведення в форматі шоу
v У приготовлене морозиво можна буде
додати солодкий сироп, шоколад,
шоколадну крихту, кондитерські посипки

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
ДЕКОР
МОРОЖЕНОЕ
ОБІДКА
ИЗСНОВ
ШЕРСТИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ

vДля дорослих і дітей від 4 років
v Ми привеземо основи для обідків і декоративний
матеріал
v Обідок декорується мереживом, фетром,
стрічками, намистинами, штучними квіточками
v Можна створити будь-які додаткові елементи квіти, сердечка, метеликів, вушка тварин
vМожливе декорування обідків в тематиці заходу,
ми заздалегідь виготовимо зразки і підберемо
шаблони

КОСМОС
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
КОСМОС
ВВМОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ИЗ
ПЛЯШЕЧКАХ
ШЕРСТИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
СНОВ

vДля дорослих і дітей від 4 років
v Бутилочка наповнюється спеціальним розчином
vМожливі різні розміри та дизайн (погоджуємо
заздалегідь)
vУчасники майстер-класу додають блискітки різних
кольороів в розчин, загадують бажання, заливають
баночку рідиною та закривають її
v Ідеально підходить для масових заходів

КОСМОС
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
БОМБОЧКА
В МОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ИЗ
ДЛЯ
ШЕРСТИ
ВАННОЇ
МАСКИ
БОМБОЧКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
ДЛЯ
СНОВ
ВАННЫ

vДля дорослих і дітей від 6 років
v Бомбочки готуються з соди, лимонної кислоти і
морської солі
v Ми познайомимо вас з матеріалами, розкажемо
послідовність дій для створення бомбочок
v Можна додати на свій смак різні ефірні масла,
віддушки, барвники та сухоцвіти
v Готові бомбочки упаковуємо в пакетики, і ви
можете забирати їх із собою

КОСМОС
ВЕНЕЦИАНСКИЕ
АЗОТНОЕ
ВАЛЯНИЕ
МАСКА
В МОРОЖЕНОЕ
БУТЫЛОЧКАХ
ІЗДЛЯ
ФЕТРУ
ШЕРСТИ
МАСКИ
БОМБОЧКИ
МАСКИ
ДЕКОР
ЛОВЕЦ
ОБОДКОВ
ИЗ
СНОВ
ФЕТРА
ВАННЫ
vДля дорослих і дітей від 5 років
v Можливе виготовлення як звичайних масок, так і
стилізованих: тварини, супергерої і маски на
будь-яку тематику
v Для створення виробів ми надамо шаблони
v Для виготовлення масок використовується фетр
різної товщини від 1-4 мм
vДля прикраси масок надаються стрічки, намистини,
стрази, паєтки
v Готову маску можна носити - до кожної масці
прикріплюється атласна стрічка

РОЗПИС ФУТБОЛКИ
РОСПИСЬ
ФУТБОЛОК
vДля дорослих і дітей від 4 років
v Для розпису футболки використовуються
спеціальні фарби і фломастери для тканини
v Можливе виготовлення персональних ескізів на
будь-яку тематику, з логотипом компанії і т. д.
vЧерез 24 години після розпису футболку необхідно
буде пропрасувати праскою на режимі для бавовни
без відпарювання. Фарба закріплюється і футболку
можна буде прати.
vМайстри розкажуть учасникам про послідовність
виконання малюнка і при необхідності, допоможуть
намалювати

ГЕЛЕВЫЕ
ГЕЛІЄВІ СВІЧКИ
СВЕЧИ

vДля дорослих і дітей від 6 років
v Свічка в бокалі, заповненому піском,
декоративними камінчиками, фігурками, блискітками
і свічним гелем
v В центр свічки встановлюється гніт
vГель розтоплюється на водяній бані і майстер
наповнить свічку гелем, або ви можете зробити це
самостійно

ДЕКОР
ДЕКОРСВІЧОК
СВЕЧЕЙ

v Для дорослих і дітей від 7 років
v За допомогою спеціальної техніки на білу широку
свічку наносяться різні зображення - візерунки,
квіткові композиції та мотиви на будь-яку тематику
v Свічку можна прикрасити стразами, стрічками та
паєтками
v Готова свічка стане чудовою прикрасою інтер'єру
або подарунком для близької людини

ДЕКОРАТИВНІ МАГНІТИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
МАГНИТЫ

vДля дорослих і дітей від 4 років
v Можливе виконання магнітів з різних матеріалів:
фетр, гофрований папір, штучні квіти, декоративні
елементи, картон
v Наші майстри познайомлять учасників майстеркласу з матеріалами і різними техніками
виготовлення магнітів
v Ви зможете створити магнітик за власним
дизайном і на будь-яку тематику

ІГРАШКИ ИЗ
З ФЕТРУ
ИГРУШКИ
ФЕТРА

vДля дорослих і дітей від 5 років
v Можливе виготовлення об'ємних і плоских іграшок
v Для створення іграшок ми надамо шаблони на
будь-яку тематику
v Для виробів використовується фетр різної товщини
від 1-4 мм
vДля прикраси іграшок використовуються стрічки,
намистини, стрази, паєтки
v Іграшці можна прикріпити петельку з стрічки або
кільце для брелока

МИЛОВАРІННЯ

v Для дорослих і дітей від 4 років
v Можливе виготовлення мила різної форми: сердечка,
зірочки, квіти або просто брусочки
v Різні барвники, багато кольорів і більше 20 видів
ароматизаторів
v Готове мило ми спакуємо в пакетики і ви зможете
забрати його з собою
v Майстер сам топить основу, яку ви наповнюєте
кольором і ароматом - ефірними маслами і віддушками
v Ви можете додати в мило натуральні інгредієнти: м'ята,
чебрець, лаванда, кокосова стружка

КАРТИНА З НИТОК ТА ЦВЯХІВ

v Для дорослих і дітей від 12 років
v Основа картини - фанера або дощечка, може
бути будь-якого розміру
v Ми заздалегідь можемо підготувати ескізи
для картин
v Більш ніж 30 кольорів ниток на вибір
v Можливе проведення у форматі
колективного майстер-класу або тімбілдінга,
коли всі учасники працюють над створенням
однієї композиції

КАРТИНИ ПІСКОМ
v Для дорослих і дітей від 3 років
v Для створення картин з піску ми використовуємо
спеціальні основи зі щільного картону з шаром що
клеїться
v Формат картини А5 або А4
v Шар за шаром ви відриваєте папір і наповнюєте
картину кольором за допомогою піску
v На вибір 10 кольорів піску
v Более 50 шаблонів з картинками на вибір
v Ми можемо підібрати картинки під тематику вашого
заходу

ПАРФЮМЕРНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС
v Для дорослих і дітей від 5 років
v На майстер-класі ви можете виготовити духи
на масляній або спиртовій основі
v Ми привеземо все необхідне - скляні
флакони різної форми, ефірні масла і більше
30 видів ароматів
v Майстер розповість вам про правила
створення ароматів, підкаже найбільш вдалі
поєднання, зорієнтує у виборі компонентів
для вашого аромату
v Ви отримаєте свій персональний аромат в
красивому флаконі

МАЛЮВАННЯ 3-Д РУЧКОЮ

v Для дорослих і дітей від 5 років
v Можливе виготовлення плоских і об'ємних
іграшок
v Для роботи можна використати будь-який вид
пластика ABS і PLA
v Більше 5 кольорів пластику в асортименті
v Кожен учасник виготовить одну або декілька
іграшок
v Можливий формат проведення колективного
майстер-класу або тімбілдінга, коли усі учасники
працюють над створенням одної композиції

РОЗПИС КИТАЙСЬКИХ ЛІХТАРИКІВ

v Для дорослих і дітей від 7 років
v Ми привеземо усі матеріали необхідні для
розпису ліхтариків : акрилові фарби, пензлики,
ескізи, трафарети
v Готові ліхтарики можна прикрасити намистинами,
стразами і стрічечками
v Ми можемо заздалегідь підібрати ескізи для
розпису на будь-яку тематику

РОЗПИС ЧАШОК
v Для дорослих і дітей від 5 років
v Чашка розписується за допомогою спеціальних
маркерів і фарб для скла і кераміки
v Ви можете створити свій авторський малюнок або
скористатися трафаретами, які ми надамо
v Ми можемо підготувати трафарети на будь-яку
тематику
v Також можна прикрасити чашку декоративними
елементами : стрічками, намистинами, фетром

РОЗПИС ПЕЧИВА
v Для дорослих і дітей від 3 років
v Кожен розпише 2-3 печива
v Печиво різної форми на вибір: чоловічки,
сердечка, зірочки, метелики і ще 40 інших форм
v Кожному учасникові видаються одноразові
рукавички
v Печиво покривається білковою глазур’ю та
прикрашається кондитерським декором
v Печиво і глазур домашнього виробництва
v Готовий пряник ми упакуємо в індивідуальний
пакетик і ви зможете забрати виріб з собою

РОЗПИС ЕКО-СУМОК
v Для дорослих і дітей від 4 років
v Для розпису еко-сумок використовуються
спеціальні фарби і фломастери для тканини
v Ми привеземо великий вибір ескізів, також
можливе виготовлення персональних ескізів на
будь-яку тематику, з логотипом компанії і т. д.
v Також учасники майстер-класу можуть придумати
свої малюнки
v Майстри розкажуть учасникам майстер-класу про
послідовність виконання малюнка і при
необхідності, допоможуть зробити його красиво і
охайно
v Через 24 години після розпису еко-сумку
необхідно буде пропрасувати праскою на режимі
для бавовни без відпарювання. Таким чином
фарба закріплюється і сумку можна буде прати.

СТВОРЕННЯ ЛИСТІВОК
v Для дорослих і дітей від 3 років
v Ми розповімо про різні види листівок і їх дизайни
v Познайомимо вас з матеріалами, які
використовуються для виконання листівок
v Навчимо основам роботи в різній техніці для
створення дизайну листівки
v Основа листівки робиться з щільного паперу
v Листівка декорується стрічкою, намистинами,
стразами, мереживом і іншими декоративними
елементами
v Можливе виготовлення листівки на будь-яку
тематику, а також з корпоративною символікою

ТОПІАРІЇ

v Для дорослих і дітей від 5 років
v Наші майстри познайомлять вас з матеріалами,
які використовуються для виконання топіаріїв
v Основа топіарія - куля з пінопласту
v Для декору топіаріїв використовується сизалеве
волокно, стрічки, намистини, мереживо, штучні
квіти і інші декоративні елементи
v Ми можемо підібрати декор в тематиці заходу

ФЛОРАРІУМИ
v Для дорослих і дітей від 7 років
v Основою флораріуму служить скляна ваза
v Ваза наповнюється спеціальним грунтом з
декоративними камінчиками, мохом,
штучними або живими рослинами
v Ми можемо заздалегідь затвердити
асортимент наповнення, а також
використати додатковий декор в тематиці
заходу або з корпоративною символікою
v Кожен учасник зможе створити свій
неповторний флораріум

ШОКОЛАДНІ ЦУКЕРКИ

v Для дорослих і дітей від 4 років
v Більше 5 сортів шоколаду на вибір: темний, молочний
з вмістом какао від 33 до 99%, білий, полуничний,
апельсиновий, м'ятний
v Прикрашається цукерка кокосовою стружкою, какао,
посипками
v Готова цукерка поміщається в паперову форму і
упаковується

ЛИЗУНИ

v Для дітей від 4-х років
v Ведучий розповідає, як правильно
приготувати слайм і вчить дітей зробити свій
власний яскравий і особливий слайм з
додаванням барвників і блискіток.
v Після програми кожна дитина забирає свій
слайм на пам'ять.
v Величезний вибір кольорів

ДЕКОР КЕПОК

v Для дорослих та дітей від 4-х років
v Декор кепки своїми руками - відмінна
розвага для вас і ваших гостей.
v Відчуйте себе творцем і створіть бейсболку,
яка ще довгий час буде зберігати пам'ять про
свято.
v Майстер-клас буде вести наш професійний
ведучий, який допоможе кожному учаснику
майстер-класу створити свою дизайнерську
бейсболку.

РОЗПИС КЕПОК

v Для дорослих та дітей від 4-х років
v Розпис кепки своїми руками - відмінна
розвага для вас і ваших гостей.
v Відчуйте себе творцем і створіть кепку, яка ще
довгий час буде зберігати пам'ять про свято.
v Майстер-клас буде вести наш професійний
ведучий, який допоможе кожному учаснику
майстер-класу створити свою дизайнерську
кепку.
v Трафарети надаються.

РОЗПИС ФІГУРОК З ГІПСУ

v Чудові сувеніри та подарунки. Ви можете
зробити подарунок своїми руками, який буде
цінуватися рідними, друзями і близькими.
v Іграшки для дітей, навчальні іграшки. Зроблені
гіпсові іграшки предметів і тварин допоможуть
дитині швидше вивчити їх назви. Крім того
вони безпечні для дітей і ними можна грати.
v Ялинкові іграшки. З гіпсових фігурок виходять
прекрасні ялинкові іграшки, легкі і не б'ються.

