KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 1/2015

Nejen pro tvořivé duše …

Kurzy březen 2015
ALADINE
Velký svatební workshop: 3 workshopy plné inspirace a nápadů pod vedením 3 lektorek
Kdy? 28.3.2015. Kde? Praha 4 Cena: 2.500,- (více na www.aladine.cz – workshopy a kurzy)
SCRAPYARD
Dárková taštička: vyrobíte si dárkovou taštičku pro Vaše tvořivé dárky
Kdy? 7.3.2015 Kde? Hájkova 176/6, Praha 3 Cena: 200,- (více na www.scrapyard.cz)
ROOYA
Korálkování pro začátečníky: základní techniky korálkování
Kdy? 4.3.2015 Kde? Blanická 6, Praha 2 Cena: 450,- v ceně je materiál i pomůcky
Kurz skleněné mozaiky: pomoci tzv. skleněné mozaiky vytvoříte úžasný tác
Kdy? 15.3.2015 Kde? Blanická 6, Praha 2 Cena: 780,- (záloha 300,-)
Více informací o volných místech najdete na www.rooya.cz
KOŠÍKÁŘSTVÍ S.ŘEZANKOVÁ
Velikonoční ošatka: úplný začátečník se naučí udělat si dno na ošatku a ti pokročilejší mohou
pokračovat na celou ošatku.
Kdy? 25.3.2015. Kde? Třebíč Cena: 250,- (více na www.kosikarstvi-eshop.cz)

Co je nového u našich vystavovatelů:
ROOYA a NEMRAVKA.CZ: Vás srdečnou zvou do svého nového tvořivého krámku plné korálků,
fima i pomůcek na scrapbooking a hlavně krásnou „kurzovnu“ do Blanické 6, Praha 2 – Vinohrady.
SCRAPYARD: První krámek otevírá také Scrapyard, Scrapbookingové potěšení se otevře 2.3.2015.
Najdete jej v ul. Hájkova 176/6, Praha 3.

Cena: zdarma

Slovo šéfredaktora
…
Jsme zpět a velmi nás těší, že jste
si vyžádali vydávání Kreativních
novin znovu.
Nyní je před námi hned několik
našich akcí. V březnu se uvidíme
na „Veřejném bazárku“ a poté
hned tu máme KREATIVITAHOBBY v Brně. Těší nás, že
tentokrát můžeme nabídnout
více, více vyzkoušíte a
samozřejmě nebudou chybět i
nové věci.
V květnu pak tu máme
KREATIVITA-HOBBY v Praze.
Teď ale už nás čeká příprava na
březnové akce.
Přejeme Vám krásný začátek
jara.

Knížní novinky leden/únor 2015:
Papírové květiny – Vytvořte si z papíru růži, sedmikrásku, kalu či lilii, …. Celkem si můžete vyzkoušet a vytvořit až 25
druhů květin a použít je na dárky, taštičky, vizitky či slavnostní tabuli.
Autor: Rudel Jeffery/překlad: B. Brabcová. Vydáno: Euromedia Group – Ikar. Doporučená cena: 299,-, 132 stran.
PATCHWORK & QUILTING Jak na to – Více jak 200 rad, tipů a pomocníků pro tvoření s technikou patchwork a
quilting.
Autorka: Susan Briscoe/překlad: J.Novotná. Vydáno: Metafora v roce 2015. Cena: 329,-, 160 stran.
.
PLETENÍ Jak na to – Více jak 300 rad, pracovních návodů a postupů pro správné pletení
Autorka: Betty Barndenová/překlad: E.Fuková. Vydáno: Metafora v roce 2015. Cena: 329,-, 160 stran.

NEMRAVKA.CZ kurzy …
Album ve stylu Mixed Média
Přijďte si mezi nás vyrobit originální album ve stylu Mixed Média...
Na tomto kurzu si vyrobíte album za pomoci technik Mixed Média. Ukážeme vám, jak se pracuje s médiem Gesso, různými
druhy barev a inkoustů. Součástí kurzu je výroba a kompletace alba, úprava jednotlivých stránek pomocí barev a médií a
nazdobení vrchní stránky alba. Zdobení vnitřních stránek není součástí kurzu. Přineste si sebou nějaké fotografie.
Doporučuji menší rozměry než 10 x 15 cm (velikost alba je 14,5 x 18 cm). Jak si
vyrobit menší fotografie pomocí koláží
naleznete na webu nemravka.cz. Fotografie mohou být také součástí vrchní stránky.

Termín: 25.2.2015 od 17:30 do 21:00
Místo: nová kurzovna Nemravka, Blanická 6, Praha 2
Cena kurzu: 540 kč
Fenomén Scrapbooking
Přijďte si mezi nás jen tak "zascrapbookařit" :-). Jak už bylo tisíckrát zmíněno, scrapbooking má mnoho podob a my
vás naučíme, jak si tento úžasný kreativní papírový svět užít...
Na tomto kurzíku vás zasvětíme do papírového světa scrapbookingu. Ukážeme vám různé možnosti tohoto tvoření.
Vyzkoušíte si různé projekty dle svého výběru - scrapbookovou stránku, přáníčko, visačku apod.. K dispozici bude mašinka
Big shot, která vám zdobení svých projektů usnadní :-). Můžete si také přinést svá minialbíčka (z minulých kurzů či svá
vlastní) a pracovat na jejich stránkách. Kurz je vhodný pro začátečníky či mírně pokročilé, kteří chtějí strávit příjemný
podvečer při tomto druhu tvoření. Přineste si sebou nějaké fotografie pro výrobu scrapbookových stránek.

Termín: 10.3.2015 od 17:30 do 20:30
Místo: nová kurzovna Nemravka, Blanická 6, Praha 2
Cena kurzu: 499 kč
Scrapbooková stránka ve stylu Mixed Média
Přijďte si s námi "upatlat" svou originální scrapbookovou stránku!
Na tomto kurzu vás naučíme, jak si pomocí technik Mixed Média vyrobit vlastní scrapbookovou
stránku. Ukážeme
vám jak pracovat s různými druhy médií - barvy, inkousty, gesso apod. - a jak je kombinovat.
Přineste si 1-3 fotografie,
které si budete chtít na stránku umístit. Při 2-3 fotografiích doporučujeme menší rozměr (méně
než 9 x 13cm).
Na kurzu si vyrobíte svou scrapbookovou stránku, kterou si odnesete domů... Přineste si sebou
nějaké desky či obal,
do kterých stránku vložíte, aby se Vám neponičila.

Termín: 26.3.2015 od 17:30 do 21:00
Místo: nová kurzovna Nemravka, Blanická 6, Praha 2
Cena kurzu: 540 kč
Info k registraci do kurzu najdete na www. nemravka.cz
Text:Nemravka.cz

Ze světa …
„Fotovýšivka“
Většina z nás si fotí místa, která navštíví. Stejně tak tomu je i Teresy Lim. Jde, ale ještě dále a promění foto ve
výšivku. Jako důkaz podobnosti místa a barev originálu a výšivky pořídí i konečné foto. Podívejte se, jak dokáže
zachytit kouzlo místa.

Praha

Německo

Vietnam

Více na www.teeteeheehee.com

Londýn

Singapur

Tokyo

Zaujalo nás …

„Sochy z drátů“
Ano, takové sochy dnes dělá Gavin Worth (nar. 1981), který pochází ze
Zimbabwe a je jedním z těch umělců, kteří přichází s něčím novým. Ač je Gavin
původně herec a muzikant, dal se na uměleckou dráhu, nejdříve s oboru
malování a od roku 2014 oslovuje svět se svými sochy z drátů.
Pro tvoření potřebuje ocelový drát, kleště, pilník, brusku, páječku a vodu a
hlavně své ruce, které ohýbají drát do neskutečných obrazců. Někdy ovšem
ohnout takový drát není jen tak a na velké projekty si již musí přizvat asistenty.
Svá díla často prezentuje před bílým podkladem, aby více vynikla a vypadala jak obrazy malovaná jemnou malířskou
linkou.
Největším dílem je socha z ocelových drátů v Egyptě,
kterou nazval Egyptská Sybila a je vytvořená na
pokladu samotného nebe. Dílo má do šířky 6m a
výšky 5m. Gavin ji tvořil po dobu 3 měsíců společně
s dalšími třemi asistenty.
Díky svému „novému“ zájmu navázal spolupráci i
s módním domem Ralph Lauren a vytvořil pro ně
v jejich módním domě na Manhattnu výlohy a
prezentační prostory, dále spolupracuje s Tiffany,
kterým připravuje prezentační stojany.

Více se dozvíte o tomto umělci na www.gavinworth.com

KREATIVITA-HOBBY v Brně …

KREATIVITA-HOBBY® se představí v Brně již podruhé. Uvidíme se v jarním termínu
27.-29.března 2015 v Dělnickém domě Brno Židenice.
Velmi nás těší zájem ze strany návštěvníků a vystavovatelů. Nabídka bude pro místní i pro
přespolní velmi zajímavá. Někteří vystavovatelé Vám v Praze chybí, ale najdete je zase
v Brně. Obě akce nespojujeme a nenabízíme to samé, každá z nich je jiná jak složením, tak
místem a velikostí, přesto jde stále o to samé a to o tvoření. Bohužel nám plocha
neumožňuje akci prostorově více rozšířit. Tentokrát využijeme i 1.patro Dělnického domu
v Židenicích. Jsme rádi, že nabídka roste.
Ale teď už více k výstavě v Brně. Opět nakoupíte materiály a pomůcky, výtvarné a kreativní
potřeby a zároveň nebudou chybět ani hotové handmade výrobky. Čekají Vás workshopy a
dílničky. Vyřádí se tedy jak ti nejmenší, tak i velcí.
A protože popis jednotlivých vystavovatelů ne vždy udělá jasnou představu o tom, co vše Vás tam může
čekat, rozhodli jsme se tentokrát doplnit a představit některé vystavovatele i fotečkou.
A jak jinak než fotky z prvního ročníku.

ROOYA a QÍTKO HOBBY
Na žádné naší výstavě dosud nechyběla, a ani v Brně tomu nebude jinak, Šárka
Rooya Jiřičná a obchůdek Rooya.
I tentokrát Vám ukáže jak jednoduše kouzlit s korálky, představí úžasné vinuté
perle, nápady a triky pro korálkování. Společně se Šárkou se představí i Qítko
Hobby. Pokud Vám bude chybět nový časopis Korálki, budete moci zakoupit
přímo na místě.
Více najdete na www.rooya.cz

BD-TOVA
S vatovými skládačkami se u nás také setkáváte s každou výstavou a tak samozřejmě nebude BD-TOVA
chybět a s ní nejnovější skládačky pro Vaše děti. BD-TOVA nabízí zajímavé sety skládaček i pro tvoření dětí
v mateřské či základní škole. Cenová dostupnost těchto skládaček
je natolik výhodná, že Vás osloví i cenou. A máme vyzkoušené, že
děti si toto tvoření užívají.
Více o programu pro školy a objednávky na www.bd-tova.cz

BAMBULKY ELPOPO
Rádi pletete či háčkujete? Pak se můžete těšit na holky od Bambulek. Jako
vždy milé, usměvavé, tvořivé a nápadité. I do Brna přivezou některé ze svých
háčkovaných či pletených kamarádů a zajímavé výrobky, které se budete chtít
naučit také vyrábět. A hlavně spoustu přízí a to nejen bambulkových.
Zakoupíte i pověstné špagety, které jste si oblíbili na našich pražských akcích.
Těšit se můžete i workshop.
Více o Bambulkách na www.bambulky.elpopo.cz

KORÁLKY-KOMPONENTY
Širokou nabídku korálků všech velikostí a materiálů,
komponenty a samozřejmě workshop korálkování nabízí
KorálkyKomponenty.
Více o nabídce najdete na www.koralkykomponenty.cz

POSTARÁME SE
Tak zde Vám určitě napoví fotečka. Čeká Vás ráj knoflíků všech velikostí a
barev. Odnesete si zásobu na další měsíc.
Vždyť nápadů na tvoření z knoflíků je tolik.
Minule jsme si vyzkoušeli i workshop potahování knoflíků.
Více na www.postaramese.cz

BIODEKORACE
Kdo by neznal krásné kytičky z lýka či stuhy. Vyzkoušet je budete moci i
podruhé na KREATIVITA-HOBBY.
Papírová lýka můžete využít i na podzimní aranžování či další tvoření.
Více na www.biodekorace.cz

SCRAPYARD
Pojďte si zase užít jeden z krásných scrapbookových workshopů,
které pro Vás připravili všichni ze Scrapyardu. Materiál, pomůcky a
doplňky samozřejmě nebudou chybět.
Více na www.scrapyard.cz

KOŠÍKÁŘSTVÍ – Světlana Řezanková
Určitě se těšíte na tvoření z pedigu – přírodního materiálu
barveného i nebarveného. Nakoupíte materiály, pomůcky a
hlavně si vyzkoušíte jak na to.
Pedig Vás bude bavit, takže neváhejte a přijďte vyzkoušet.
Více na www.kosikarstvi-eshop.cz

ALADINE
Bude se tisknout a malovat razítky. Těšte se na oblíbený Twint.
K tomuto vystavovateli není co dodat, jistě všichni znáte
z pravidelných workshopů v Brně a z naší akce v Praze, kde je Twint
vždy v obležení.
www.aladine.cz

AKTUAL
Při prvním ročníku jste tvořili krásné náramky, náušnice či náhrdelníky. A šlo
Vám to opravdu výtečně.
Aktual najdete v Brně opět na podium a těší se na další nadšené tvořilky.
www.aktual.cz

OPTYS
Firma OPTYS nabídne širokou nabídku tvořivého
materiálu. Tvořilky se vyberou nejen šablony na výrobu
dárkových krabiček, filcové vzory, barvy, papíry, pomocný
materiál ale určitě je potěší i nějaký ten nápad jak tvořit.
To již uvidíte sami.
www.optys.cz

HANA HOŘÁKOVÁ
Hana Hořáková pro Vás připravila workshop s výrobou soli do
koupele. Určitě uděláte tímto vlastnoručně vyrobeným dárkem
radost.
www.hanahorakova.cz

KREATIVNÍ SVĚT
Nabídka polymerových hmot a pomůcek pro tvoření s ní. Kreativní
svět nabízí kreativní a výtvarné pomůcky.
Nabídka značek: FIMO, MAKIN´S, STAEDRTLER,EULENSPIEGEL,
HELEN BREIL DESIGNS atd.
www.kreativnisvet.cz

ANGEL MALMA
Prodej kreativních a ekologických hraček, které podporují cit
pro barvy a tvořivost. Všechny hračky jsou vyráběné
originální technologii. Každé hračce můžete vdechnout život
jen Vy sami a každá je tak originální
www.angelmalma.cz

TECHDRAW
S firmou TechDraw se seznámili naši návštěvníci KREATIVITA-HOBBY v Praze.
Nabízí kancelářské a papírenské zboží.
Těšte se na voskovky, fixy, pastelky atd.
www.techdraw.cz

OBRÁZKOVÁ RAZÍTKA
Razítka dle Vašeho přání: malá, velká, překližková, polymerová, dětská,
firemní, hodnotící, pro oslavy, s přírodou, se zvířátky nebo si vytvoříte své
vlastní (i takové razítko si můžete v Brně pořídit).
www.obrazkovarazítka.cz

Představili jsme Vám jenom část našich vystavovatelů, některé si necháme jako překvapení. Čeká Vás ale
také malování pískem, výroba voskových svíček, handmade a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás v Brně
v Dělnickém domě Židenice již podruhé 27.-29.března 2015.

Tipy a triky …
Opět tu máme další rok a s ním i další jmeniny a narozeniny. Určitě se tedy budou hodit na nápady, jak
kreativně udělat radost zabalenou „lahvinkou“ či šablonou na jmenovku či přáníčko.

Tento nápad na přáníčko ocení hlavně mladé slečny parádnice .

Handmade …
„Vyšperkované šperky“
Eva Thissen žije a tvoří v Německu. Je vystudovanou architektkou, ale této práci se věnovala jen krátkou
dobu.
Jejím velkým snem bylo živit se svojí největší vášní – ručními pracemi.
A ač začala jako většina prodejců na prodejním portálu, je dnes jednou z vyhledávaných autorek.
Vše co tato autorka tvoří je vyrobené z polymerových hmot. Každý kousek je originál a je tvořen pokaždé
s jinými detaily. A právě drobné detaily je to co se liší od jiných prací – jsou totiž opravdu „vyšperkované“.
Posuďte sami a nebojte se začít proměňovat svoje tvoření ve vaší práci.

Pozvánka …
Srdečně Vás zveme na „Veřejný
bazárek“, který se uskuteční 15.3.2015
v Sokolovně Králův Dvůr (okres Beroun).
Připravili jsme pro Vás dílničky a v rámci
tomboly můžete vyhrát i volné lístky na
další KREATIVITU-HOBBY v Praze.
Udělejte si tedy krásné nedělní
odpoledne.

KREATIVITA-HOBBY v Brně jaro 2015
Přihlášky do Tvořivého Tržiště jsou spuštěny. Zájemci najdou více informací na www.kreativita-hobby.cz v sekci
pro vystavovatele.
Zde zájemci mají ke stažení přihlášku do Tvořivého Tržiště. Pozor volných je pouze 10 míst.
Veškeré informace na info@kreativita-hobby.cz

Březnové číslo nám přiblíží Velikonoce a budeme se již chystat do Brna.
KREATIVNÍ NOVINY (Měsíčník pro tvořivé duše …) * Ročník II. * Číslo 1. * Měsíčník * Datum vydání: 23.2.2015
Šéfredaktorka novin: Kamila Anýžová, zástupce šéfredaktora: Radek Ungr.
Kreativní noviny jsou vydány pouze v elektronické podobě. MK ČR E 21525.
Adresa redakce: Kreativní noviny, Kvaň 156, 267 63 Zaječov, E-mail: noviny@kreativita-hobby.cz, www.kreativita-hobby.cz
Inzerci přijímá: Kamila Anýžová, Kvaň 156. 267 63 Zaječov, email: kamila.anyzova@kreativita-hobby.cz
Vydavatel: Kamila Anýžová, Kvaň 156, 267 63 Zaječov, IČ 87862328, DIČ CZ8351280619
Vychází pouze v elektronické podobě zdarma. Bez vědomí a souhlasu redakce nelze dále rozšiřovat publikované materiály.
Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s jejich zveřejněním. Zaslané fotografie, rukopisy, kresby a jiné podklady vracíme pouze na vyžádání.

KREATIVNÍ
NOVINY:
Další číslo
vychází
23.3.2015

