Tallers de Fusteria silvestre - PRIMAVERA
Tallers de Fusteria silvestre - PRIMAVERA

Març

Diumenge
10 març

Dissabte
tarda
30 març
Diumenge
matí
7 abril
Pack de 4
dimecres a
la tarda
20, 27 març
3 i 10 abril

Mobiliari variat

1 dia

Creació variada a partir de branques i d’altres
elements. Amb el Roger.

Taller per a petits

mig dia

Tallers ideats per introduïr als petits a partir de
8 anys (acompanyats d’un adult) al món de la
fusteria silvestre. És poden fer una o les dues
sessions. Amb el Roger.

Mobiliari variat

De 10 a 19 h
Preu: 100 €
7 places
Dinar inclòs

De 16 a 19h
De 10 a 13 h
40 € / familia
/ sessió

Entre setmana

Creacions a partir de branques i altres elements.
Realitzarem dos projectes. Amb el Roger.

De 18 a 21h
Preu: 175 €
6 places

Talla de culleres 1 dia

Abrilil

Dissabte
6 abril

Pont de
Setmana
Santa
dv 19, dis
20 i dg 21
abril

Introducció a la talla de fusta verda amb eines
manuals. Viatge a l’essència de treballar la
fusta. Amb el Lluís Xargay i el Roger.

Tamborets i embalcat

3 dies

Construcció de tamborets i també d’eines utils
per embalcar. Aprendrem a fer un cul amb balca
de la mà de dos artesans de referència al nostre
país. Amb el Josep Mercader i la Magda Martinez

Maig
Juny

(Tramats.cat) i el Roger.

Diumenge
19 maig

Cap de
setmana
1+2
juny

Mobiliari variat

10 a 18.30 h
Preu: 100 €
6 places
Dinar inclòs

10-18:30 h
Preu: 255 €
8 places
Dinars
inclosos

1 dia

Creació variada a partir de branques i d’altres
elements. Amb el Roger.

De 10 a 19 h
Preu: 100 €
7 places
Dinar inclòs

Cadires, butaques, taules i d’altres
Cap de setmana per el·laborar peces que no es
poden fer en un dia. Amb el Roger.

Eines i materials inclosos. No cal experiència prèvia.
www.slowfusta.com

2 dies

10-18:30 h
Preu: 175 €
6 places
Dinars
inclosos

