
Su džiaugsmu tęsiame projektą "Senjorų menas 2022m.", kuris yra 2017m., 2018 m. ir 2020 m. ir 2021 m. įgyvendintų projektų Senjorams tęsinys. Visą 

vasarą Artotekoje vyks nemokami užsiėmimai Senjorams, po kurių kartu su norinčiais Senjorais vyksime vesti nemokamus užsiėmimus pasirinktuose 

neįgaliųjų centruose. Iš viso aplankysime 9 neįgaliųjų centrus. 

 

Norėdami užsiregistruoti į nemokamus užsiėmimus, spauskite ant užsiėmimo pavadinimo ir užpildykite registracijos formą. 

Registracijos formoje reikia paspausti ant datos ir rinktis reikia tuos užsiėmimus, kurių kaina 0 € 

Nemokamų užsiėmimų tvarkaraštis: 

 

2022 m. birželio 13d.13 val. Ebru-tapyba ant vandens 

2022 m. birželio 14d.13 val. Batika: medvilninio pirkinių krepšelio dekoravimas 

2022 m. birželio 15d.13 val. Natūralaus muilo gamyba 

2022 m. birželio 16d.13 val. Laikrodžių dirbtuvės pynimo technika 

2022 m. birželio 17d.13 val. Tapyba ant šilko 

 

2022 m. birželio 20d.12 val Kvepiančių vonios burbulų dirbtuvės 

2022 m. birželio 21d.12 val Lūpų balzamų gamyba 

2022 m. birželio 22d.12 val Smilkalų gamyba iš vaistažolių ir prieskonių 

2022 m. birželio 23d.12 val Žvakių liejimas iš natūralaus bičių vaško 

 

2022 m. birželio 27d.12 val Viršglazūrinis piešimas ant arbatos puodelių 

2022 m. birželio 28d.12 val Sojų vaško žvakės moliniame indelyje 

2022 m. birželio 29d.12 val Sapnų gaudyklių gamyba 

2022 m. birželio 30d.12 val Vaškinių kvepalų gamyba 

2022 m. liepos 1d.12 val Laikrožių dirbtuvės – taškavimo technika 

 

2022 m. liepos 4d.12 val Ebru-tapyba ant vandens 

2022 m. liepos 5d.12 val Batika: medvilninio pirkinių krepšelio dekoravimas 

2022 m. liepos 6d.12 val Natūralaus muilo gamyba 

2022 m. liepos 7d.12 val Laikrodžių dirbtuvės pynimo technika 

2022 m. liepos 8d.12 val Tapyba ant šilko 

 

2022 m. liepos 11d.12 val Kvepiančių vonios burbulų dirbtuvės 

2022 m. liepos 12d.12 val Lūpų balzamų gamyba 

2022 m. liepos 13d.12 val Smilkalų gamyba iš vaistažolių ir prieskonių 

2022 m. liepos 14d.12 val Žvakių liejimas iš natūralaus bičių vaško 

2022 m. liepos 15d.12 val Purškiamų kvepalų dirbtuvės 

 

2022 m. liepos 18d.12 val Viršglazūrinis piešimas ant arbatos puodelių 

2022 m. liepos 19d.12 val Sojų vaško žvakės moliniame indelyje 

2022 m. liepos 20d.12 val Sapnų gaudyklių gamyba 

2022 m. liepos 21d.12 val Vaškinių kvepalų gamyba 

2022 m. liepos 22d.12 val Laikrožių dirbtuvės – taškavimo technika 

 

2022 m. liepos 25d.12 val. Aliejinių kvepalų dirbtuvės 

 

2022 m. rugpjūčio 1d.12 val Ebru-tapyba ant vandens 

2022 m. rugpjūčio 2d.12 val Batika: medvilninio pirkinių krepšelio dekoravimas 

2022 m. rugpjūčio 3d.12 val Natūralaus muilo gamyba 

2022 m. rugpjūčio 4d.12 val Laikrodžių dirbtuvės pynimo technika 

2022 m. rugpjūčio 5d.12 val Tapyba ant šilko 

 

2022 m. rugpjūčio 8d.12 val Kvepiančių vonios burbulų dirbtuvės 

2022 m. rugpjūčio 9d.12 val Lūpų balzamų gamyba 

2022 m. rugpjūčio 10d.12 val Smilkalų gamyba iš vaistažolių ir prieskonių 

2022 m. rugpjūčio 11d.12 val Žvakių liejimas iš natūralaus bičių vaško 

2022 m. rugpjūčio 12d.12 val Purškiamų kvepalų dirbtuvės 

 

2022 m. rugpjūčio 15d.12 val Viršglazūrinis piešimas ant arbatos puodelių 

2022 m. rugpjūčio 16d.12 val Sojų vaško žvakės moliniame indelyje 

2022 m. rugpjūčio 17d.12 val Sapnų gaudyklių gamyba 

2022 m. rugpjūčio 18d.12 val Vaškinių kvepalų gamyba 

2022 m. rugpjūčio 19d.12 val Laikrožių dirbtuvės – taškavimo technika 

 

Užsiėmimai vyksta Artotekoje: Šeimyniškių g. 23, Vilnius 

 

Jeigu matysite, kad kažkuriame užsiėmime sudalyvauti negalite, prašome mus apie tai informuoti, kad galėtumėme užleisti vietą kitam Senjorui. 

Ačiū, 

Gražios dienos 

Margarita 868303609 

https://artoteka.lt/registracija/kursai/ebru-tapyba-ant-vandens
https://artoteka.lt/registracija/kursai/batika-medvilninio-pirkiniu-krepselio-dekoravimas
https://artoteka.lt/registracija/kursai/muilo-gamyba
https://artoteka.lt/registracija/kursai/laikrodis-mandala-pynimo-technika
https://artoteka.lt/registracija/kursai/tapyba-ant-silko
https://artoteka.lt/registracija/kursai/kvepiantys-vonios-burbulai
https://artoteka.lt/registracija/kursai/lupu-balzamo-gamyba
https://artoteka.lt/registracija/kursai/smilkalu-gamyba-is-vaistazoliu-ir-prieskoniu
https://artoteka.lt/registracija/kursai/zvakiu-is-naturalaus-biciu-vasko-liejimo-ratas
https://artoteka.lt/registracija/kursai/virsglazurinis-piesimas
https://artoteka.lt/registracija/kursai/soju-vasko-zvakes-moliniame-indelyje
https://artoteka.lt/registracija/kursai/sapnu-gaudykliu-gamyba
https://artoteka.lt/registracija/kursai/vaskiniu-kvepalu-gamyba
https://artoteka.lt/registracija/kursai/laikrodis-mandala-taskavimo-technika
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https://artoteka.lt/registracija/kursai/aliejiniu-kvepalu-gamyba
https://artoteka.lt/registracija/kursai/ebru-tapyba-ant-vandens
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