
            Vánoce v Balbínce         

 

25.11.2022  Vázání adventních věnců  (18-20.30)  

Na workshopu Vás naučíme základní techniku vázání věnců a jejich dekorování. Budeme 
pracovat s živými větvičkami a doplňky. V ceně je zahrnut potřebný materiál pro výrobu, 
včetně svíček, lesních ozdob a dekorací. Pokud s výrobou adventních věnců zatím nemáte 
žádné zkušenosti nevadí, naše milá lektorka Vás provede celým postupem nebo podá 
pomocnou ruku. Pohostíme Vás vánočním občerstvením, kávou s perníkovým sirupem, 
svařeným vínem, nebo čajem a domácím štrůdlem. 

Cena: 900 Kč/os.   

3.12. 2022  Vánoční dílny  (15-18.00) – pro dospělé i děti (od 6 let)  

V tomto pohodovém odpoledni si můžete si s našimi lektorkami vyrobit vánoční věnec na stůl 

či na dveře, vyrobit ozdobičky z korálků, keramický svícen, andělíčka, betlém, nazdobit si 

polevou perníčky. V ceně je zahrnut materiál pro výrobu ve všech 4 dílnách pro 1 osobu. 

Vánoční atmosféru dotvoří vánoční  koledy a stylové občerstvení – svařené víno, káva 

s perníkovým sirupem, čaj a domácí štrůdl. 

 

Cena: 900 Kč/os   
 

Pro doprovod, který nevyrábí, je vstupné dobrovolné, třeba si dáte svařák a potěšíte se vánoční atmosférou       

 

19.12. 2022  Vánoční malování pro děti s Elenou G (16 -18.00) 6-10 

Na workshopu si s naší lektorkou Elenou namalujete krásné vánoční motivy akvarelem nebo 
pastelem, workshop bude plný úžasných barev. Můžete namalovat obrázek pro babičku či 
pro dědečka k Vánocům, přáníčko pro maminku či tatínka, obrázek pro sourozence. A na 

závěr vánoční tombola, ve které vyhrává každý       Vánoční jablíčkový dětský svařák a koledy 

Vás budou tímto odpolednem provázet.  

Cena: 500 Kč/os. 

20.12.2022  Vánoční hvězda s Veronikou a Míšou (16.15-18.15) 10+ 

Na workshopu si  lektorkami Veronikou a Míšou si u malířského stojanu namalujete akrylem 
špachtlí Vánoční hvězdu podle živého modelu, či jiný vánoční motiv. Budou pro Vás 
připravena krásná vánoční zátiší na výběr. A jako třešnička na dortu vánoční kvíz o 

ceny     Vánoční jablíčkový dětský svařák a koledy Vám odpoledne zpříjemní. 

Cena: 500 Kč/os. 



 

 

 


