SCRAPBOOKING - maraton kartkowy
Scrapbooking jest sztuką ręcznego dekorowania i
ozdabiania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi
oraz tworzenie kartek i ozdób okolicznościowych.
Najlepsze jest to, że w scrapbookingu nie ma określonych
reguł, zasady tworzenia – wszystko jest dowolne. Kurs
wprowadzi uczestników w tajniki różnych zagadnień,
przekaże najwięcej uwag technicznych,
popartych
ćwiczeniami oraz samodzielną pracą przy tworzeniu dzieł.

OPIS KURSU
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze sztuką ręcznego tworzenia
okolicznościowych kartek i zaproszeń oraz kreowanie wyrafinowanych dekoracji na zdjęcia.
Przy wykorzystaniu wiedzy i praktyki o metodach mixed – media, technikach embossingu
na gorąco, Vintage i Shabby Chic – „techniki postarzania” (styl dekorowania wnętrz starymi
przedmiotami, które zostały naznaczone zębem czasu i ponownie odrestaurowane w taki
sposób, by nadać im stylowy, ciekawy wygląd przedmiotów starych, ale ciągle w bardzo
dobrym stanie).
Kurs SCRAPBOOKINGU trwa: 20 godzin lekcyjnych i składa się z części teoretycznej
i praktycznej.
Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim stażem w dziedzinie rękodzieł artystycznych.
Kurs kończy się wykonaniem zadania praktycznego z użyciem dostępnych materiałów.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie wydane
zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE
o techniki stemplowania i tuszowania, tekstury, faktury, maski, media i preparaty
i twórczy recykling,
o technika mixed- media,
o technika Quilling
o techniki embossingu na gorąco,
o techniki postarzania (warsztaty Vintage, Shabby Chic),
o tworzenie kwiatów z foamiranu,
o tworzenie romantycznego exploding box,
o albumy mixed – media
o albumik w pudełku – tuszowanie i kompozycje przestrzenne,
o tworzenie pamiątki z wirydarzykiem,
o tworzenie kartki okolicznościowej i ozdoby 3D.

WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY NA KURS SCRAPBOOKING
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

igły, szablony do Quillingu, gilotyna do cięcia;
tkanina, filc, sztyfty do tkanin;
ozdobna tekturka falista, ozdobne papiery, szablony,
skrapki, wykrojniki;
ćwieki, ozdobne nity, drewniane ozdoby;
mazaki olejne; farba strukturalna Paper effects
koraliki, piórka, bandaże, gazy, tasiemki, brokat,
konfetti ozdobne, sznurki papierowe;
puszyste druty, styropian, kabelki, kolorowe proszki
oraz wiele innych;
pieczątki dekoracyjne (stemple scrapbooking);
naklejki dziurkaczy wzorków, podgrzewacze do
embossingu, preparat Crackle accents, Glossy
accents,
zestawy klejące do scrapbookingu,
mini maszyna do szycia
maszyna do wycinania i wytłaczania

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU
o co najmniej 12 lat,
o zdolności manualne, wyobraźnia plastyczna oraz zmysł estetyczny,

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW
W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do Zespołu
Placówek Oświatowych w Opolu przy ul. Torowa 7 lub wysłać na adres e-mail:
sekretariat@zpo.opole.pl
Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem tel. 77 423 16 75
wew. 23.

