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Uczestnik na warsztat zabiera ze sobą:

Ulotka informacyjna dla uczestników
Pokaz i warsztat florystyki to okazja do spotkania
się z ludźmi, którzy dzięki talentom i praktyce mogą
nam uchylić rąbka tajemnic florystyki. Jest to też
dobra okazja, aby zafascynować się pięknem
przyrody i tym jak może ona ubogacić nasze
codzienne życie. Warsztat zaś, to okazja do świetnej
zabawy i spróbowania czegoś nowego.

- sekator
- nóż
- kwiaty - różne rodzaje kwiatów ogrodowych i polnych (należy
przynieść kilka, a jeśli mamy możliwość to większa ilość tak by
wszyscy mogli skorzystać)
- zielenina – różnego rodzaju liście jak: klon, liście „papli”, czerwony
winogron, bluszcz…

UCZETNICY PO POKAZIE WYKONUJĄ
BUKIET ŚLUBNY NA MIKROFONIE I BUTONIERKĘ
Zasady:

Na pokazie florysta zaprezentuje:
- różne rodzaje bukietów ślubnych, wytłumaczy
dlaczego warto dobrze dobrać bukiet, jak to robić
zwracając uwagę na sylwetkę, sposób poruszania
się, rodzaj sukni ślubnej…

- jak powstaje butonierka, jak dobiera się jej
wielkość

- jak przygotować kwiaty do włosów

- na czas pokazu i warsztatu zostawiamy w domu złe humory, problemy,
kłopoty
- nastawiamy się na czas relaksu (wyłączamy telefony itp…)
- pokonujemy wstyd i zadajemy pytania (florysta nie gryzie, nie krzyczy…)
- wszyscy uczestnicy podejmują warsztat, próbują coś zrobić z materiałów
które mają, pytają jak i oczywiście zaskakują florystę swoimi
umiejętnościami
- uczestnicy korzystają ze wszystkich materiałów jakie zostaną
zgromadzone
PROŚBA
Kochani, pokaz i warsztat może się odbyć dzięki życzliwości ludzi, którzy chcą go
zorganizować i dają nam na niego finanse. Tu należy podziękować Pani Dance, bo
gdyby nie jej zaangażowanie, taki pokaz by się nie odbył. Dlatego bardzo proszę,
by uczestnicy byli gotowi nie tylko obejrzeć pokaz, ale spróbować zrobić pod
okiem florysty dekorację, dotknąć kwiatów… Proszę by zostawić swoją
wstydliwość i niewiarę w to, że coś potrafię w domu. To ma być dobra zabawa i
nauka. Z pokazu można będzie zabrać tylko gotową wykonaną przez siebie
dekorację, oraz to co sami przynieśliśmy.

