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Link do produktu: https://sklep.kepamarzen.pl/kurs-snycerski-rzezbienia-dla-poczatkujacych-voucher-p-43.html

Kurs snycerski
(rzeźbienia) dla
początkujących |
VOUCHER
Cena

600,00 zł

Opis produktu

Rozpocznij przygodę z drewnem
Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z drewnem, a konkretnie ze snycerstwem i płaskorzeźbą, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Kurs snycerski dla
początkujących w pracowni stolarskiej Kępa Marzeń to świetny pomysł na twórczy i mile spędzony weekend. W pracowni przygotowaliśmy dla
Ciebie indywidualne stanowisko do pracy, wyposażone w niezbędne narzędzia i materiały (drewno, oleje, bejce, woski i inne potrzebne do
wykonania projektu). Podczas kursu postarasz się wykonać Swoją pierwszą płaskorzeźbę, którą zabierzesz do domu. W cenę wliczone są obiady i
rodzinna atmosfera :)

Czego się nauczysz?
Podczas trwania kursu dowiesz się od czego zacząć tą piękną przygodę. Jakie gatunki drewna wybrać do rzeźbienia oraz gdzie i jakie dłuta kupić.
Poznasz rodzaje i budowę dłut do rzeźbienia (ze względu na budowę klingi i profil ostrza). Poznasz techniki ostrzenia dłut na japońskich
kamieniach oraz wodnej szlifierce wolnoobrotowej. Poznasz podstawowe techniki snycerskie. Nauczysz się jak wykończyć powierzchnię
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płaskorzeźby i jak zabezpieczać drewno.

Sprawdź "KOMPTENCJE" naszego instruktora.
Przed zakupem zapoznaj się ze szczegółowym PROGRAMEM oraz REGULAMINEM i WARUNKAMI KURSU
Voucher roczny ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu oraz nie podlega zwrotowi.
Wybierz datę kursu! Kalendarz terminów znajdziesz powyżej ceny kursu. Po wyborze daty sprawdź dostępność (stan magazynowy nad datą
kursu). Jeżeli pojawi się informacja że kurs jest "Chwilowo niedostępny", oznacza to że termin jest już zarezerwowany! Wybierz wtedy inny
termin :)
Istnieje możliwość rezerwacji kursu snycerskiego również na tygodniu! Jeżeli chcesz spędzić więcej dni w naszej pracowni, niż tylko w weekend
(ferie, wakacje), napisz do nas na adres e-mail: kontakt@kepamarzen.pl, a termin i cenę ustalimy indywidualnie.
Dzięki współpracy z DLUTA.PL (https://dluta.pl/), nasi kursanci dostają zniżkę 5%, na dłuta i akcesoria do rzeźbienia oraz tradycyjnego
stolarstwa. Na naszych kursach sprawdzisz możliwości dłut firmy Pheil, Kirschen i Narex oraz japońskich kamieni wodnych półsyntetycznych!

NASZA PRACOWNIA SNYCERSKA ( 3 stanowiska - każde wyposażone w strugnicę, dłuta do rzeźbienia i akcesoria )

ZDJĘCIA Z KURSÓW
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Raz na jakiś czas organizujemy również kursy na wyjeździe. W tym roku przeprowadziliśmy kurs dla 12 osób w Centrum Kultury Łomianki.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszym FunPagu (link poniżej):
https://bit.ly/33MWNJa

Gdzie znajduje się nasza pracownia?
Spędź miło i twórczo weekend w Naszej pracowni i odkryj na nowo drewno i swoje ukryte talenty.
Zrelaksuj się na polskiej wsi, w pięknej malowniczej miejscowości Kępa Niemojewska, gmina Grabów Nad Pilicą, gdzie natura jest na
wyciągniecie ręki. Piękne lasy i dzika rzeka Pilica nie pozwolą Ci zapomnieć tych chwil na długo.
Kurs snycerski- woj. mazowieckie - Warszawa
Serdecznie zapraszamy :)
Asia i Przemek
email: kontakt@kepamarzen.pl
tel. 500-188-456

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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DATA KURSU (S): Ważny przez rok , 29-30 / 01 / 2022 , 11 - 12 / 06 / 2022 , 4-5 / 09 / 2022
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