
Vineri, 27 sept. // 4 oct.
16:00 Brâncuși – sculptură și modelaj 
17:00–21:00 din oră în oră:
          Pictură pe pânză
          Pictură pe tricouri sau rucsacuri
          Atelier sculptură – forme și mulaje
17:00 Căsute pentru zâne sau spiriduși
19:00 Papier-mâché – animale din safari 2h

Luni, 30 septembrie
16:00 Brâncuși – sculptură și modelaj 
17:00-21:00 din oră în oră:
          Pictură pe pânză
          Pictură pe tricouri sau rucsacuri
          Atelier sculptură – forme și mulaje
17:00 Căsute pentru zâne sau spiriduși
19:00 Papier-mâché – animale din safari 2h

Marţi, 1 octombrie
16:00 Brâncuși – sculptură și modelaj 
17:00-21:00 din oră în oră:
          Pictură pe pânză
          Pictură pe tricouri sau rucsacuri
          Atelier sculptură – forme și mulaje
17:00 Căsute pentru zâne sau spiriduși
19:00 Papier-mâché – animale din safari 2h

Miercuri, 2 octombrie
16:00 Brâncuși – sculptură și modelaj 
17:00-21:00 din oră în oră:
          Pictură pe pânză
          Pictură pe tricouri sau rucsacuri
          Atelier sculptură – forme și mulaje
17:00 Căsute pentru zâne sau spiriduși
19:00 Papier-mâché – animale din safari 2h

Joi, 3 octombrie
16:00 Brâncuși – sculptură și modelaj 
17:00-21:00 din oră în oră:
          Pictură pe pânză
          Pictură pe tricouri sau rucsacuri
          Atelier sculptură – forme și mulaje
17:00 Căsute pentru zâne sau spiriduși
19:00 Papier-mâché – animale din safari 2h

Sâmbătă, 28 sept. // 5 oct. 
12:00-21:00 din oră în oră:
          Pictură pe pânză
          Pictură pe tricouri sau rucsacuri
          Atelier sculptură – forme și mulaje
12:00 Van Gogh pe înţelesul copiilor
13:00 Atelier caleidoscop
14:00 Atelier bandă desenată
15:00 Atelier ilustraţie
16:00 Brâncuși – sculptură și modelaj 
17:00 Căsute pentru zâne sau spiriduși
18:00 Coroniţe de toamnă
19:00 Papier-mâché – animale din safari 2h

Duminică, 29 sept. // 6 oct.
12:00-21:00 din oră în oră:
          Pictură pe pânză
          Pictură pe tricouri sau rucsacuri
          Atelier de sculptură – forme și mulaje
12:00 Van Gogh pe înţelesul copiilor
13:00 Atelier caleidoscop
14:00 Atelier bandă desenată
15:00 Atelier ilustraţie
16:00 Brâncuși – sculptură și modelaj 
17:00 Căsute pentru zâne sau spiriduși
18:00 Coroniţe de toamnă
19:00 Papier-mâché – animale din safari 2h

Preţ: 50lei/atelier/copil
Informaţii suplimentare și programări școli:  kids@artsafari.ro

Accesul pentru copiii până în 12 ani este gratuit doar în cadrul expoziţiilor, numai dacă aceștia sunt însoţiţi de un adult. Adulţii 
trebuie să achiziţioneze un bilet de intrare pentru a însoţi copilul la atelierele din cadrul Art Safari.


