TALLERS

ART I DISSENY
PATRONATGE
DEL 8 DE GENER AL 12 DE MARÇ

Aprendrem les nocions bàsiques per fer
un projecte tèxtil. Coneixerem el material
bàsic de la costura, les parts de la màquina, els accessoris i com fer diferents
punts. Per a aquest taller cal portar màquina de cosir.

Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Luismi Galiano

INICIACIÓ AL PATRONATGE

Aprendrem a adaptar i modificar el teu
patró base. Farem un prototip en roba del
patró que tens a mida de faldilla recta, cos
recte i pantaló recte. Fareu modificacions i
petites transformacions.

Dimarts d’11.30 a 13 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Marisol Saavedra

COSTURA AMB MÀQUINA
DE COSIR
DEL 8 DE GENER AL 12 DE MARÇ

DEL 8 DE GENER
AL 12 DE MARÇ

N

Aprendrem a adaptar i modificar el teu
patró base. Farem un prototip en roba del
patró que tens a mida de faldilla recta, cos
recte i pantaló recte. Fareu modificacions i
petites transformacions.

Dimarts de 18.30 a 20 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Luismi Galiano

D’UN BRIC A UN GRAVAT

Seguirem aprenent a utilitzar els diferents
accessoris i fent nous projectes. Per a
aquest taller cal portar màquina de cosir.

De 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Places màximes: 15
Professional: Núria Mercader, especialista
en reciclatge decoratiu.

INICIACIÓ A LA COSTURA AMB
MÀQUINA DE COSIR

DIMECRES 16 DE GENER

N

Per fer aquest taller cal portar alguns brics
de casa.

Dimarts de 10 a 11.30 h
Preu: 74,60 €
Places màximes: 12
Professional: Marisol Saavedra

Foto: 4 Racons

DEL 8 DE GENER AL 12 DE MARÇ

TALLERS

D’UN bric A UN MONEDER

N

DIMECRES 30 DE GENER

De 19 a 21 h
Preu: 9,95 €
Places màximes: 15
Professional: Núria Mercader, especialista
en reciclatge decoratiu.

Foto: 4 Racons

Per fer aquest taller cal portar un bric i una
tela de 30 x 30 de casa.

MONOGRÀFIC:
MATERIALITZA LES
TEVES IDEES
DISSABTES 16
I 23 DE MARÇ

N
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De 10.30 a 13.30 h
Preu: 27,59 €
Places màximes: 15
Professional: Sonia Esplugas. És artista
visual i dinamitzadora de processos creatius. Ha treballat com a il·lustradora freelance i com a professora associada a la
Facultat d’Educació de la UB. Des de fa
més de deu anys es dedica a impartir tallers orientats a alliberar el potencial creatiu i, recentment, també acompanya persones a apoderar-se creativament donant
forma a les seves idees.
Com puc polir els meus talents per donar
forma a les meves idees? Sovint les persones creatives estem plenes de mals hàbits,

ens falten eines per organitzar-nos, sistematitzar i sostenir les accions necessàries
que ens portin a fer allò que imaginem. Tots
i totes tenim un enorme potencial creatiu
per desenvolupar; conèixer-lo i alliberar-lo
ens omple de sentit, ens sana i ens fa més
crítics i més lliures.

