DESEMBRE
ESPAI BRICO
COR GEGANT AMB PALÉS
Un curs on podras construir
un cor de mides 50X50 cm.
amb fusta de palé i pintar-lo
al teu gusta amb pintura chalk
paint. 100% brico!

Dia i horari: dissabte 3 de
desembre de 9-14h.
Preu: 55€ (tot inclòs)

CURS INTENSIU DE RENOVACIÓ DECORATIVA DE MOBLES ( 16H. )
Si vols conèixer les tècniques de pintura decorativa més boniques per donar un nou aire als teus
mobles , no et perdis aquest curs. Una formació
tècnica i pràctica per guanyar autonomia.

PROGRAMA DE TALLERS EXPRÉS

OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2016

Un curs en el que podràs pintar el teu moble i
personalitzar al teu gust amb tècniques com el
decapé , el texturitzat , el rentat , el tintat, el pinzell sec o el pintat exprés . Acabats a la cera ,

AUTENTICO PAINT
PINTURA DECORATIVA AMB CHALK PAINT
NIVELL 3 Ciment polit, les

pàtines i vernissos. A més parlarem d'estils, colors i acabats decoratius.
DIA I HORARI :

transparències amb glaze, els
encerats exprés i
els òxids.
Dia i horari: dissabte 10 de desembre de 10-14h.

OCTUBRE dilluns de 10-14h.

Preu: 60€

tura del teu projecte )

SCRAPBOOKING MIXEDMEDIA
TARGETONS DE NADAL
Un taller 100% creatiu on aprendràs el
millor scrap amb el teu estil més personal.

Dia i horari: diumenge 11 de
desembre de
10-13h.

Preu: 35€

NOVEMBRE dimecres de 10-14h. ( total 16
hores ) Places limitades.
PREU : 130 € ( tot
inclòs, excepte la pin-

INSCRIPCIONS OBERTES FINS A 3 DIES ABANS DE
CADA TASTET A LIANA DECO!!!
Edat mínima 12 anys
SI SOU UN GRUP DE 5 PERSONES O MÉS, TAMBÉ PODEU ENCARREGAR TASTETS A MIDA.

FEM FESTES D’ANIVERSARI

VALS REGAL

LLOGUER D’ESPAI PER HORES CLASSES PARTICULARS

Liana tallers Sitges està a:
c/Europa 18, baixos de Sitges

tel. 93 894 61 24 WWW.lianatallers.com

lianatallers@gmail.com

facebook.com / Liana tallers Sitges
pinterest.com / lianatallers
Instagram/LianaDeco

OCTUBRE 2016

NOVEMBRE

TAMBORET D’IKEA TRANSFORMAT

TRANSFERS SOBRE FUSTA VELLA,
PEDRA I TÈXTIL

Renova un tamboret
d’Ikea amb pintura
chalk paint i decoupage (papers)

Dia i horari: dissabte 8 d’octubre
de 9:30-14:30h.

Preu: 60 €
PINTURA DECORATIVA AMB CHALK
PAINT. NIVELL 1 INICIACIÓ
Pinta i transforma els teus mobles amb tècniques com el
decapé, el craquel.lat, el texturitzat, el tintat, i acabats amb
pinzell sec i pàtines amb ceres.

Data: dissabte 15
d’octubre de 10-14h.
O diumenge 27 de
novembre de 10-14h.

Preu: 55€
(Tot elmaterial inclòs i
esmorzar)

CENTRE DE TAULA AMB ESPELMA I PLAT
DE VIDRE DECORAT AMB DECOUPAGE I
ELEMENTS DE NATURA
Dia i horari:
dissabte 22
d’octubre
de 10-14h.
Preu: 38 €
Tot inclòs

Taller de transferències d’imatge sobre diverses superficies.

PINTURA DECORATIVA AMB CHALK PAINT.
NIVELL 2 AVANÇAT
Si ja has fet el nivell 1, ara pots aprendre tècniques decoratives amb diversos materials per donar una acabat espectacular a mobles i complements: craquel.lats, decoupage, rentats, estargits amb terrapieno, stèncil
sobre textil.

Dates: dissabte 5
de novembre de
10-14h.

Dia i horari: dissabte 19 de novembre de 10-14h.

Preu: 38€

Preu: 55€

INTRODUCCIÓ AL DECOUPAGE NIVELL 1
Una tècnica decorativa que usa com a base el paper i proporciona uns resultats espectaculars. Realitzarem mostres sobre diversos suports de cartró, llauna i fusta. Marc de fotos, test de llauna , silueta cartró.

Dia i horari: diumenge 6 de novembre de 10-14h.
Preu: 38€ Tot inclòs

ARBRE DE NADAL MIXMEDIA
Dia i horari: diumenge 20 de novembre de
10-14:30h.
Arbre de nadal de sobretaula fet amb
fusta de palé, pintat amb chalk paint,
i estel decorat amb scrapbook.

Preu: 50
€
Tot inclòs

ROLLER COLLECTION / ESTAMPACIÓ
Estampat amb Roller sobre mur, tela i elements de fusta.
Elaboració de 4 projectes personalitzats: carpeta, joc de
tovallons, poster-room, paper de regal.

Data: dissabte 12 de novembre de 10-14:30h.

Preu:
60 €

ELEMENTS DECORATIUS DE NADAL
RÚSTICS
Un taller de tècniques mixedmedia per elaborar diversos objectes
decoratius de Nadal utilitzant elements naturals com a únic material constructiu: cors d’arpillera bordats amb ràfia, estels de branquetes de vinya, banderoles amb calat, corona de vergues de vinya. Tot
guarnit amb pinyes i un
toc de pintura chalk
paint per donar volum i
textura.

Data: Dissabte 26 de
novembre de
10-14h.

Preu: 40€

