2019. május havi
programjaink
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
Tel: 96/312-120, 518-032
www.generaciokhaza.hu

A programváltozás jogát fenntartjuk!
2019. május 2. (csütörtök) 10-11.30 óra

ANYAMESÉK - meseterápiás műhely
édesanyáknak (ARANYALMA MESEMŰHELY)
A meseműhelyt olyan édesanyáknak szánjuk, akik
fogékonyak a mesék világában rejlő mélyebb tartalmakra.
A mesék elsősorban az anyákhoz szólnak, de a
foglalkozáson babák, totyogók is részt vehetnek
Vezeti: Mátai Enikő, meseterápiás szakember (segítő:
Köpeczi-Kertics Adrienn-meseelemző)
Részvételi díj: 2.000 Ft/ fő
A foglalkozáson való részvétel regisztrációhoz kötött,
jelentkezés: aranyalmamesemuhely@gmail.com vagy
30/981-3612

fantáziája szerint oktatóink
segítségével.
Foglalkozásonként 3 ékszert
lehet elkészíteni.
A foglalkozást vezetik: MileTóth Judit ékszerkészítő
iparművész, Marosi Kati
kézműves oktató
Részvételi díj: 2.500 Ft/fő.
2019. május 7. (kedd) 18 óra - több alkalmas foglalkozás,
további időpont: május 14.

SCRAPBOOK KLUB - TRAVEL
JOURNAL (útinapló)
tanfolyam
A tanfolyamon megmutatom,
hogyan készítsd el saját
útinaplódat és azt, hogy milyen
lehetőségeket rejt még ez a
formátum.
Vezeti: Reidl Krisztina - www.scrapklubgyor.hu
2019. május 7. (kedd) 17-19 óra

2019. május 3. (péntek) 16-20 óra

2019. május 9. (csütörtök) 9-11 óra - több alkalmas
foglalkozás: további időpontok: május 16., 23.

Idén tavasszal háromszor találkozunk. A megszokott
módon nyakláncmedálokat, gyűrűket, karkötőket,
fülbevalókat készíthet mindenki egyéni elképzelése és

FELNŐTT KÉZMŰVES
MŰHELY - Rebrondé
gyűrű fűzése Simon Mária
gyöngyékszer készítővel
Részvételi díj: 1.500
Ft/alkalom
A szükséges alapanyagokat
mindenki maga szerzi be a
FB-oldalon lévő lista
alapján!
Előzetes jelentkezés szükséges!
2019. május 11. (szombat) 8-18 óra

KOSÁRFONÓ SZOMBAT - középiskolásoknak,
felnőtteknek
Kezdők és haladók is elmélyedhetnek a kosárfonás
rejtelmes világában.
14 éves kortól várjuk a jelentkezőket - előzetes jelentkezés
szükséges!
2019. május 11. (szombat) 9-12 óra

2019.május 3. (péntek) 16-20 óra
FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY Avalon karkötő fűzése Párizs
Mónika gyöngyékszer készítővel
Részvételi díj: 1.500 Ft/alkalom
A szükséges alapanyagokat
mindenki maga szerzi be a FBoldalon lévő lista alapján!
Előzetes jelentkezés szükséges!

FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY TŰZZOMÁNC FOGLALKOZÁS

2019. május 10. (péntek) 16-20 óra

ARCTORNA CSILLÁVAL
Az arctorna lazító és feszítő gyakorlatokból álló,
természetes arcformáló módszer, mely nem csak az
izmokra, hanem komplexen a bőrre hat. Segítségével javul
az izmok kondíciója, nő a bőr rugalmassága, az arc simává
válik.
Vezeti: Kátai Csilla - 70/633-03-08
Előre bejelentkezés szükséges!

SCRAPKLUB: Baba-album készítő tanfolyam
Egy gyönyörű babaalbumot fogunk készíteni a három
alkalmas tanfolyamon.
Vezeti: Reidl Krisztina - www.scrapklubgyor.hu

Bíró Móni Bag táskakészítő workshop hagyományos anyagok modern formába öntve!
3-5 mm vastag
100% gyapjúfilc és
marhabőr
felhasználásával
készíthetsz minimál
stílusú hátizsákot,
válltáskát vagy
övtáskát.
(Minden eszközt,
szerszámot
biztosítunk - a
színek tekintetében előzetes egyeztetés szükséges.)
Vezeti: Bíró Móni - biromonibag@gmail.com, 30/4587889

2019. május 11. (szombat) 13-16 óra - több alkalmas
foglalkozás, további alkalom: május 21.(kedd) 17-19 óra

SCRAPKLUB: Keretezzünk!
A workshopon egy a scrapbookosok körében nagyon
népszerű lakásdíszt fogunk elkészíteni. Az IKEA Tolsby
keretét fogjuk bútorfestékkel lefesteni,
stencilezni vagy
pecsételni, majd egy
minialbumot fűzünk
rá albumkarikával.
Sokféle papírból
választhatsz az
albumka
elkészítéséhez, de mutatok egy-két trükköt is, hogyan
dobhatod fel az albumod. Domborítunk, pecsételünk,
sizzixezünk. Elkészítheted magadnak, vagy ajándékba,
csajos vagy pasis változatban, de akár gyerkőcös, babás
változatban is. A workshop nem igényel különösebb
gyakorlatot, könnyű, akár gyerekek is elkészíthetik.
Vezeti: Reidl Krisztina - www.scrapklubgyor.hu
2019. május 11. (szombat) 8-14 óra

GYŐRI FOLTOSOK GYŐRBEN - bemutató egy
egyszerű "japán" technikáról
Szeretettel várunk minden
kedves csoporttagot,
kezdőt, foltvarrót, bárkit,a
ki szívesen megismerkedne
a foltvarrással! Az
összejövetel célja: győri
foltosok egymással való
simerkedése és
találkozása… Alapvető
varrófelszerelést hozni kell
(tű, cérna, olló, gombostű),
anyag szükséges! Lehet
hozni vágólapot, körkést,
vonalzót. Varrni kézzel és géppel is lehet!
Érdeklődni: Ligetszépe Csoport foltvarrói - 30/216-3822

2019. május 17. (péntek) 16-20 óra

2019. május 24. (szombat) 13-16 óra

FELNŐTT KÉZMŰVES
MŰHELY - Silky karkötő

SCRAPKLUB: Klubnap (pocket letters)

Foglalkozásvezető: Simon
Mária gyöngyékszer készítővel
Részvételi díj: 1.500
Ft/alkalom
A szükséges alapanyagokat
mindenki maga szerzi be a FBoldalon lévő lista alapján!
Előzetes jelentkezés
szükséges!

2019. május 20. (hétfő) 10-12 óra

CSALÁDI MŰHELY Albert Nóri vezetésével
Vezeti: Albert Nóri - Szülésfelkészítő tréner, gyermekágyés szoptatás támogató szakember, KoroKan kismama
masszőr, pedagógus
2019. május 23. (csütörtök) 10-11.30 óra

ARANYALMA MESEMŰHELY
Vezeti: Mátai Enikő, meseterápiás szakember
A foglalkozáson való részvétel regisztrációhoz kötött,
jelentkezés: aranyalmamesemuhely@gmail.com vagy
30/981-3612

Vezeti: Reidl Krisztina - www.scrapklubgyor.hu
2019. május 26. (vasárnap) 10.00-20.00 óra

GYŐRI GYEREK PIKNIK 2019
Helyszín: Győr, Aranypart II.
Május utolsó vasárnapján ismét hatalmas Gyerek Piknik
helyszínévé változik Győrött az Aranypart II., ahová
szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!
Az érdeklődők a sok program mellett részt vehetnek lovagi
hétpróbán, kipróbálhatják az öko játszóteret, az óriás
játékokat, hatalmas buborékokat fújhatnak, játékos
kísérletekben vehetnek részt, zsonglőrködhetnek. A
kézműves sátrakban ajándékokat, kabalákat készíthetnek.
A színpadon közben zenészek, táncosok gondoskodnak a
közönség szórakoztatásáról. A mesesátorban csodálatos
meséket hallgathatnak kicsik és nagyok egyaránt.
Színpadi fellépők:
11.00 óra - Aranykapu koncert
15.00 óra - Belvárosi Betyárok
18.30 óra- Mint a pinty zenekar
Programunk ingyenesen látogatható!

2019. május 24. (péntek) 16-20 óra

FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY - Vénusz
nyaklánc fűzése
Foglalkozásvezető: Simon Mária
gyöngyékszer készítővel
Részvételi díj: 1.500 Ft/alkalom
A szükséges alapanyagokat
mindenki maga szerzi be a FBoldalon lévő lista alapján!
Előzetes jelentkezés szükséges!

2019. május 29. (szerda) 17 óra
FOTÓSZINTETIZÁCIÓ XII. - kiállításnyitó a Fényfogók
Fotós Műhely éves munkáiból
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2019. szeptember
közepéig az intézmény nyitvatartásához igazodóan.

