ATRAKCJE/PROGRAM

Darek Stolarz Gościem Specjalnym
Gościem Specjalnym targów jest Dariusz Wardziak znany jako Darek Stolarz, który popularność
zdobył występując z Dorotą Szelągowską w programach Dorota was urządzi czy Domowe
rewolucje, ale od niedawna prowadzi własny program Darek solo. To stolarz z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem i ogromną wyobraźnią, która pozwala mu na stosowanie
oryginalnych i nieszablonowych rozwiązań w swojej pracy. Darek Stolarz będzie u nas przez całe
dwa dni imprezy i każdy będzie mógł spotkać się z nim na naszej imprezie, posłuchać wywiadu
i wziąć udział w pokazach:
Sobota:
11:00 – 14:00 Jak samodzielnie zrobić funkcjonalny lampion ogrodowy! – pokaz z udziałem
publiczności na scenie głównej
15:00 wywiad na scenie głównej
Niedziela
11:00 – 14:00 Fantastyczny statek-ozdoba – zrób to sam! - pokaz z udziałem publiczności na scenie
głównej
15:00 wywiad na scenie głównej

Warsztaty tworzenia lasu w szkle
Wydaje Ci się, że nie masz czasu dla siebie? Zauważasz, że cały czas zajmujesz się wszystkim
oprócz siebie? Razem z Anią Ptak zapraszamy na przemiłą chwilę odprężenia przy tworzeniu
kompozycji w szkle w trakcie targów Twój Dom Twój Ogród. Spędzony wspólny czas zaowocuje
przygotowanym przez Ciebie lasem w słoiku, który zatrzymasz lub ponownie kogoś obdarujesz.
Warsztaty florystyczne to wspaniały pomysł na odprężenie i kreatywne spędzenie czasu
z przyjaciółmi. Prowadząca Ania Ptak to dyplomowany florysta, pasjonatka lasów w słoiku
z pracownią florystyczną w Elblągu. Organizatorka cyklicznych warsztatów tworzenia lasów
w słoiku w Elblągu i Gdańsku. Warsztaty będą się odbywać w oba dni targowe, można zgłosić na
nie w każdym momencie trwania imprezy. Koszt udziału w warsztatach: od 70 zł do 130 zł
(w zależności od wielkości szkła), cena zawiera wszystkie materiały niezbędne do stworzenia
lasu.

Strefa Dobrego Dachu
Czy wiecie, że Polskie Stowarzyszenie Dekarzy PSD zrzesza osoby zawodowo związane z branżą
dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów
budowlanych przeznaczonych do budowy dachów? Dlaczego o tym piszemy? Dlatego że
warmińsko-mazurski oddział Stowarzyszenia przygotował coś wyjątkowego na nasze targi czyli
STREFĘ DOBREGO DACHU, gdzie przez 2 dni odbywać się będą pokazy sztuki dekarskiej,
prowadzone przez Dekarzy z PSD W Strefie Dobrego Dachu, będzie można z bliska przyjrzeć się
nowym materiałom dachowym, innowacyjnym rozwiązaniom prezentowanym przez czołowych
Producentów pokryć dachowych w Polsce oraz zasięgnąć porady eksperta. Zachęcamy
zwiedzających do brania aktywnego udziału w Strefie Dobrego Dachu!

