KREATIVNÍ NOVINY®
„Tvoření je radost a rozdávat radost nás baví“
Číslo: 3/2015

Nejen pro tvořivé duše …

Workshopy KREATIVITA-HOBBY jaro 2015:
ALADINE - Twint
Workshopy scrapbooking a malování na trička
ROOYA a QÍTKO HOBBY
Šárka Rooya Jiřičná: vinutí perlí
Workshopy plné korálků a korálkování
NEMRAVKA
Demo ukázky plné fima a scrapbooking
SCRAPYARD
Workshopy: výroba přáníček, výroba alba na cesty, výroba taštiček
MS GOMA
Workshop z moosgummi
ČOKOLÁDOVÉ MUZEUM
Workshopy s čokoládou

Cena: zdarma

Slovo šéfredaktora …
Chystáme se do Prahy.
KREATIVITA-HOBBY se uskuteční v Praze
v termínu 22.-24.května 2015 na Výstavišti
Praha Holešovice.
Tentokrát tedy nepředstavíme kurzy na
červen/ červenec, ale můžete nahlédnout na
pozvánku na workshopy, které se uskuteční
na veletrhu.
Najdete nás v Pravém křídle Průmyslového
paláce.
Těšíme se na Vás …

KREATIV RENÁTA
Malování na hedvábí
POSTARÁME SE
Buttonkový workshop
HOŘÁKOVÁ HANA
Zabalte se mýdlo
KORÁLKY.CZ
Workshop korálek ke korálku
AKTUAL
Vyrobte si vlastní luxusní šperk pro pravou dámu ..
BIODEKORACE
Lýkové kytičky
BD-TOVA
Skládačky pro malé …
ANGEL MALMA
Malování figurek z recyklovaného papíru
MANDALY PRO DĚTI
Pískování

Knižní novinku zakoupíte na veletrhu
KREATIVITA-HOBBY u stánku Aladine:

KREATIVITA-HOBBY v Praze …

KREATIVITA-HOBBY® v Praze se uskuteční v termínu 22.-24.května 2015 na Výstavišti
Praha – Holešovice v Pravém křídle Průmyslového paláce.
Jak jistě víte, někdy obrázky řeknou více, než samotné povídání a proto se podívejte, co Vás čeká, alespoň
na malou část. Všechny se nám se bohužel nevejdou .
Otevřeno pro Vás bude od pátku do neděle, začínáme vždy v 10h. Nově je pro Vás připraveno levnější
vstupné:
základní 100,na akční kupónek 85,- (kupónek najdete na zadní straně novin)
studenti, důchodci 50,děti do 6-let zdarma

ROOYA a QÍTKO HOBBY
Na žádné naší výstavě dosud nechyběla, a ani tentokrát 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. BDTOVA 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

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

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 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 opět dle jejich nezaměnitelné expozice a těší se na další
nadšené tvořilky.
www.aktual.cz

HANA HOŘÁKOVÁ
Hana Hořáková pro Vás připravila workshop s výrobou soli do koupele.
Určitě uděláte tímto vlastnoručně vyrobeným dárkem radost. Představí
se Vám stroj na balení mýdel.
www.hanahorakova.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

KRABIČKY v.d.
Kreativní sady z papíru zakoupíte a ve workshopech vyzkoušíte u výrobního
družstva Krabičky.
www.eshop.krabicky.vd.cz

MS GOMA
Moosgummi neboli pěnovka. Materiál, který již znáte
z našeho loňského ročníku v Praze a nyní je zde znovu.
Opět bude doprovázen workshopy z této úžasné
pěnovky, které umožňují velké možnosti v kreativní
tvorbě.
www.ms-goma.cz
PAPÍRNA STATIONERY
Pro Vás budou zcela novým vystavovatelem, ale určitě se Vám bude líbit
jejich barevná škála sešitů, které jsou ideální pro další tvoření. Více
uvidíte a nakoupíte u stánku Papírny Stationery.
www.papirna.net

RICO.CZ
Znáte jako Rafa a jejich magické voskovky. Tentokrát budou nejen
magické voskovky, vodovky, barvy atd., ale vyzkoušíte transfery na
triko či tetování na léto.
www.rafa.cz

ČOKOLÁDOVÉ MUZEUM
A budeme i tvořit z čokolády. Čokoládové muzeum Vás potěší workshopy plné
sladké bílé, mléčné a hořké čokolády. Takže si splácáme si i spapáme 
www.cokoladovydum.cz

NEMRAVKA.CZ
Polymerové hmoty, scrapbooking a hlavně tolik oblíbená Petra
Nemravová nebude ani tentokrát chybět. Co více dodat, však
uvidíte sami.
www.nemravka.cz

MEGA BUBLINA
Děti si opět udělají Meeeeeeeeeeeeeeeega bublinu.
www.megabublina.cz

KORÁLKY.CZ
Korálky.cz Vás rádi uvítají ve svém korálkovém království
plném korálků všech možných barev a workshopů jak pro
ty nejmenší korálkařky, tak i ty zkušené.
www.koralky.cz

PASTELKA
Marie Brožová a její autorská tvorba. Těšte se na tři dny
malování pastelkou a neskutečné nápady, jak se dá
s pastelkou kouzlit. Obrazy a paní Brožovou si zamilujete
hned na poprvé.
www.pastelky.cz

WASHIPÁSKY
Washi pásky a dekorace na scrapbooking, to jsou
Washipásky.
www.washipasky.cz

KREATIV RENATA
Barvy na hedvábí a malování na hedvábí vyzkoušíte u
Renaty Dohnalové.
www.kreativrenata.cz

Představili jsme Vám jen část toho, co Vás čeká, těšit můžete i na Studio Kaleidoskop, vyzkoušíte
společenské hry u Mindoku, ubrousky na decoupage a příze zakoupíte u Pavly Čechové, galanterii u stánku
Ženské práce, sypat obrázky budeme u Mandal či Pískohraní, smaltování najdete u Šikovných výtvarníku,
bloky pro scrapbooking u firmy TyPa, spoustu handmade výrobků a mnoho dalšího.
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