ARTYSTYCZNE KURSY W WAKACJE 2021

Zapraszamy na organizowane jak co roku specjalne kursy wakacyjne w naszej pracowni!
Coś dla małych:






DESIGNowo – projektowanie strojów i gadżetów
ARCHIdzieła – projektowanie miasta, domu i pokoju
Rysunkowe LEGO – rysunkowo od klocka po zestaw z wyobraźni
Światowe zwierzaki – rysowanie lub malowanie zwierząt z każdego kontynentu
Warsztaty KOMIKSOWE – tworzenie własnej rysunkowej historii

Coś dla większych:




Rysunek W PIGUŁCE – skondensowany kurs podstaw rysunku
ARCHImaraton – intensywny kurs rysunku architektonicznego
Warsztaty AKWARELOWE – skondensowany kurs podstaw akwareli

Oraz w wersjach online dla osób z daleka:



DESIGNowo online
Rysunkowe LEGO online

Szczegółowe opisy kursów wraz z terminami i kosztami, a także instrukcje zapisów
znajdą Państwo na kolejnych stronach.
Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa
wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej.
Serdecznie zapraszamy!

STACJONARNE KURSY DLA DZIECI (8-12 LAT):

DESIGNowo
Kurs przeznaczony dla młodych projektantów przedmiotów użytkowych. W programie projektowanie
ubioru, gadżetu, zabawki, wieszaka na akcesoria oraz zegarka lub biżuterii. Kursanci dowiedzą się,
jakie cechy powinny mieć dobrze zaprojektowane przedmioty z różnych kategorii oraz jak nadać im
najciekawsze i najbardziej optymalne kształty oraz faktury materiału, z którego mają być zrobione.
Terminy i godziny:
19.07.2021 - 23.07.2021, w godzinach 17-19 (wariant online),
9.08.2021 – 13.08.2021, w godzinach 18-20
Koszt: 350 zł za jeden cykl zajęć
Wiek uczestników: 8-12
Wymagane materiały: papier techniczny w formacie A3 lub 35x50cm, ołówki 2b-6b, kredki ołówkowe,
czarny cienkopis, gumka, gumka chlebowa, „ołówek” z gumką zamiast grafitu, temperówka, drobne
płaskie przedmioty do ozdabiania: guziki, konfetti, samoprzylepne kryształki, itp.

ARCHIdzieła
Kurs projektowy, w czasie którego mali architekci spróbują swoich sił w aranżacji wnętrza, tworzeniu
domu i „budowaniu” miasta, oraz poznają różne sposoby przedstawiania projektów: na rzucie, z
perspektywy i z lotu ptaka. Wykonają też model 3d swojego wymarzonego pokoju.
Terminy i godziny:
26.07.2021 - 30.07.2021, w godzinach 16-18
9.08.2021 – 13.08.2021, w godzinach 16-18
Koszt: 350 zł za jeden cykl zajęć, 650 zł za dwa cykle
Wiek uczestników: 8-12
Wymagane materiały: papier w formacie A3, ołówki 2b-6b, gumka, gumka chlebowa, temperówka
Dodatkowe materiały na 4. i 5. dzień: pudełko po butach, klej, nożyczki, oraz materiały do stworzenia
mebli i dekoracji: tektura, pudełeczka, skrawki tkanin, drobne przedmioty

Rysunkowe LEGO
Kurs przeznaczony dla fanów klocków Lego  Połączony z nauką geometrii i perspektywy,
przeprowadzi kursantów przez konstrukcyjne rysowanie klocka, ludzika Lego, domku i pojazdu, aby na
koniec zaproponować samodzielne stworzenie własnego zestawu prosto ze świata Lego.
Terminy i godziny:
19.07.2021 - 23.07.2021, w godzinach 17-19 (wariant online),
26.07.2021 - 30.07.2021, w godzinach 16-18
9.08.2021 – 13.08.2021, w godzinach 18-20
Koszt: 350 zł za jeden cykl zajęć, 650 zł za dwa cykle stacjonarne
Wiek uczestników: 8-12
Wymagane materiały: papier techniczny w formacie A3 lub 35x50cm, ołówki 2b-6b, kredki ołówkowe,
czarny cienkopis, gumka, gumka chlebowa, „ołówek” z gumką zamiast grafitu, temperówka

Światowe zwierzaki
Zajęcia w wybranej technice (ołówek, kredki, farby), w czasie których kursanci tworzą prace,
przedstawiające zwierzęta z innych kontynentów (1 dzień - 1 kontynent). Jest to kurs zarówno
wprowadzający dla nowych, jak i uzupełniający dla stałych kursantów, ponieważ temat nie powtarza
się z tematem regularnych zajęć.
Terminy i godziny:
12.07.2021 - 16.07.2021, w godzinach 16-18
9.08.2021 – 13.08.2021, w godzinach 16-18
Koszt: 350 zł za jeden cykl zajęć, 650 zł za dwa cykle
Wiek uczestników: 8-12
Wymagane materiały: papier A3 lub 35x50cm lub 50x70cm,
łówki+gumki/kredki/farby+pędzle+paletka+pojemnik.
Każdego dnia można próbować innej techniki.

Warsztaty komiksowe
Zajęcia rysunkowe, mające na celu opracowanie autorskiego komiksu. W programie: opracowanie
krótkiej fabuły na wylosowany temat, wymyślenie bohatera, projekt układu graficznego oraz okładki.
Terminy i godziny:
12.07.2021 - 16.07.2021, w godzinach 16-18
Koszt: 350 zł za jeden cykl zajęć, 650 zł za dwa cykle
Wiek uczestników: 8-12
Wymagane materiały: blok techniczny a3, ołowki 2b i 4b, gumka, gumka chlebowa, temperówka,
czarne cienkopisy różnej grubości, kredki ołówkowe

STACJONARNE KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

Rysunek W PIGUŁCE
Esencjonalny i wszechstronny kurs wprowadzający w podstawy rysowania na przykładzie tematów
takich, jak: martwa natura, zwierzę, pojazd, sceneria, portret. Zajęcia dedykowane głównie osobom
rozpoczynającym przygodę z rysunkiem, mogące stanowić intensywny wstęp do dalszych,
regularnych kursów.
Terminy i godziny:
12.07.2021 - 16.07.2021, w godzinach 18-21
26.07.2021 - 30.07.2021, w godzinach 18-21
Koszt: 450 zł za jeden cykl zajęć, 850 zł za dwa cykle
Wiek uczestników: 13+
Wymagane materiały: papier w formacie A3 lub 35x50cm lub 50x70cm, ołówki 2b-6b, węgiel, gumka,
gumka chlebowa, „ołówek” z gumką zamiast grafitu, temperówka

ARCHImaraton – PODSTAWY / ROZSZERZENIE
Intensywny kurs rysunku architektonicznego (30 godzin w jeden tydzień), szybko i skutecznie
wprowadzający w realia rysowania w perspektywie( w wariancie „podstawy”) lub rozwijający
dotychczasowe umiejętności rysunkowe w kontekście rysowania budynków z różnych epok, pojazdów
i scenerii.
Terminy i godziny:
12.07.2021 - 16.07.2021, w godzinach 9-15
26.07.2021 - 30.07.2021, w godzinach 9-15
Koszt: 850 zł za jeden cykl zajęć, 1600 zł za dwa cykle
Wiek uczestników: 15+
Wymagane materiały: papier w formacie 50x70cm, ołówki 2b-6b, gumka, gumka chlebowa,
„ołówek” z gumką zamiast grafitu, temperówka

Warsztaty AKWARELOWE
Skondensowany kurs malowania akwarelą od podstaw, na bazie takich tematów jak: zieleń i scenerie,
mała architektura, martwa natura, zwierzęta.
Terminy i godziny:
23.08.2021 - 27.08.2021, w godzinach 18-21
Koszt: 550 zł za jeden cykl zajęć
Wiek uczestników: 15+
Wymagane materiały: papier akwarelowy 300g w formacie ok. 30x40 lub 40x50, farby akwarelowe,
pędzle do akwareli (w rozmiarach ok. 2mm, 6mm, 12mm), spryskiwacz do wody, płyn maskujący
(opcjonalnie), szmatka

ZAPISY I OPŁATY:
Zgłoszenia prosimy wysyłać smsem na nr 668-823-150 lub e-mailem na adres info@creosfera.com
W zgłoszeniu prosimy podać:
 Imię i nazwisko kursanta
 Telefon kontaktowy (do rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej)
 Wybrany kurs
Dane do przelewu:
Numer konta: 02 1050 1924 1000 0092 7900 5152
Adresat: Creosfera, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 05-822 Milanówek
Tytułem: kurs w wakacje 2021 (NAZWA KURSU, IMIĘ I NAZWISKO)
Przyjmujemy jedynie zapisy na całe cykle (5 spotkań). Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie
opłaty za kurs przed jego rozpoczęciem. Serdecznie zapraszamy!

