Tallers craft

propers tallers

A Carrousel ens agrada ensenyar a
crear objectes bonics, a que et relaxis de
forma diferent i a que puguis
desenvolupar tota la teva creativitat.

Amigurumi: Iniciació amb un cactus

Cada mes et proposem diferents tallers
monogràfics o mini cursets per aprendre
tot el que sempre has volgut.
El preu dels tallers inclou els materials,
així que l'únic que t'has de preocupar és
de venir i passar una bona estona.

Descobreix l'amigurumi i apren les bases d'aquesta
tècnica tot fent un graciós cactus que no has de regar.
Dss 25/5 a les 17h
PVP: 25€

Apren a crear el complement de moda amb les teves propies
mans. En aquest taller partirem d'unes soles d'espart sobre
les que dissenyarem i cosirem les nostres espardenyes.
Dss 15/6 a les 16h
PVP: 36€

Joies amb fils de coure (alambrisme)

Miyuki: Iniciació

Crea el teu propi conjunt de bĳuteria desde 0 amb les
tècniques que aprendràs en aquest taller.
Dv 31/5 a les 18.30h
PVP: 29€

Consulta més detalls i novetats al web
carrouselcraft.com
Per a reservar plaça pots enviar un mail
a hola@carrouselcraft.com

Descobreix les "delicas" i crea els teus propis complements
amb la tècnica del Miyuki. Addictiva!
Dv 21/6 a les 18.30h
PVP: 29€

Soutache: Les bases

Pintura sobre seda

El soutache és una tècnica per a crear joies plenes de
color que de ben segur t'encantaran.
Dss 1/6 a les 17h
PVP: 25€

Deixa't endur per la llibertat de crear i aprén la tènica de la
pintura sobre seda desde el seu inici, amb diferents materials i
tècniques que t'encantaran.
Dss 22/6 a les 17h
PVP: 30€

Decoupage + pà d'or

És important que reservis la teva plaça
amb antelació.

Espardenyes DIY

Decora una bonica caixa de fusta tot combinant el
decoupage amb el pà d'or. El resultat és genial.
Dss 8/6 a les 17h
PVP: 25€

Inicia't a la creació de joies
Aprendrem les bases i fonaments per a familiaritzar-te
amb tots els components i estris que es fan servir a
l'hora de fer peces de bĳuteria. En acabar el taller
sabràs fer engarces, treballar cadenes, etc.
Dss 15/6 a les 17h
PVP: 30€

Creació de joies ètniques
En aquest taller crearàs un maxi-collaret amb pasamaneria,
pedres, feltre, cadenes... t'ensenyarem el procés total desde el
disseny de la teva peça fins a la creació i muntatge final.
Dss 29/6 a les 11h
PVP: 30€

+ TALLERS I COM APUNTAR-SE
Descobreix tots els tallers que anem preparant, les novetats i
tots els detalls a la nostra web:
www.carrouselcraft.com

T'hi esperem!

I recorda que pots apuntar-te enviant un mail a
hola@carrouselcraft.com o si prefereixes, un whatsapp al
núm. 605578795
T'esperem!!

Cursos d'estiu
Durant els mesos de Juliol i Agost seguim treballant i oferint
difernts opcions per aprendre a cosir i a fer els teus propis
projectes.

CURSOS DE COSTURA

Al Juliol publicarem els horaris i les places del
proper curs, que començarà després de l'estiu.

Cursos quincenals en els que aprendràs a fer els teus propis
projectes a mida, a fer servir bé la màquina i a més, t'ho passaràs
genial.

Pots fer-nos arribar un mail a hola@carrouselcraft.com
per tal que t'avisem quan obrim les inscripcions.

Curs trimestral
de punt i ganxet
Aprén a crear desde 0 els teus projectes de punt i ganxet,
al teu ritme i triant en cada moment que t'agradaria
aprendre a fer.
Al Juliol publicarem els horaris i les places del
proper curs, que començarà després de l'estiu.
Pots fer-nos arribar un mail a hola@carrouselcraft.com
per tal que t'avisem quan obrim les inscripcions.

Curs iniciació a la
costura
Mini cursets de 6h en els que aprendràs a fer servir la
màquina de cosir desde 0 i a cosir els teus primers
projectes; una bossa amb nanses i un necesser amb
forro i cremallera.
El fem al mes de Maig i al mes de Juny en els següents
horarsis:
Dimecres de 11 a 13h o bé Divendres de 18.30a 20.30h
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Curs de 22h al trimestre en el que aprenderàs a fer la
teva propia roba a mida, desde el patronatge al tall i la
confecció.
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Curs trimestral de
costura i
patronatge

Pots venir tantes quincenes com vulguis ja que a cadascuna fem
projectes diferents; en concret aprendrem a fer un vestit o brusa
senzilla i resultona, una faldilla amb goma o cremallera i un kimono,
a més, a cada quincena acabem fent el projecte lliure de la teva
elecció.
Dates:
1 a 12 de Juliol (primera quinzena)
15 a 26 de Juliol (segunda quinzena)
29 de Juliol a 9 de Agost (tercera quinzena)
Horaris disponibles:
Dimarts i dĳous de 11 a 13h
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30h
Dimarts i dĳous de 18.30 a 20.30h

PROGRAMA
DʼACTIVITATS,
TALLERS I CURSOS

Preu: 75€ /quinzena (inclou 2m de tela)

CURS JUVENIL (12 a 16 anys)

MAIG i JUNY

Durant el mes de Juliol, cada dimecres i divendres, de 11 a
13h, el dediquem a fer que els més joves s'endinsin al món
de la creació de moda; farem figurins i cosirem projectes que
ells mateixos dissenyaràn a classe.

www.carrouselcraft.com
Preu: 140€ (16h de classe + material)

C/ Verdi 58,
08012 Barcelona

hola@carrouselcraft.com

93.017.59.36
Preu: 65€ (inclou material)

