Tallers de Nadal
Propostes per a públic adult
Tots els taller tenen una durada de 90’
El preu inclourà material per a 15 o 20 persones (segons taller)

Còctels nadalencs
Les dates de Nadal porten a les taules de totes les cases una multitud de
receptes que podríem denominar gastronomia nadalenca. Cada país, té els
seus aliments típics com la sopa de galets i carn d’olla per Nadal , els
canalons de Sant Esteve, els torrons se Xixona o els polvorons entre d’altres
a casa nostra.
Per això, en aquest taller aprendrem a fer diversos còctels que combinin
elements de la gastronomia nadalenca com el cava i el torró per tal de poder
culminar la nostra proposta gastronòmica i sorprendre als nostres invitats.

Corona d'estrelles de Scrapbooking
El scrapbooking és una tècnica de decoració que s’instaura amb molta
força. Amb aquesta tècnica podem decorar els poms de les portes, les
finestres o parets durant els dies de Nadal a més d’aprendre com fer
regals ben originals i del tot personalitzats.

Taller d'estrelles per decorar la llar
Dóna vida a les teves revistes velles i fes estrelles amb collage per
decorar el Nadal. Depèn dels colors i les imatges que escullis, les
estrelles tindran un aire diferent, teu, inconfusible i únic. Estrelles de
somriures, de núvols, de mans, d’estampats o de sabates… tot es
possible! Cada Estrella un món per penjar de l’arbre al que fins hi tot, si
vols, pots impregnar de l’olor que més t’agradi. Una decoració original
que li donarà nous aires al teu arbre, als teus racons preferits i a les teves
festes.
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Regals reciclats
Vine i sorprèn els teus amics aprenent a realitzar
ninots, flors, joies i complements usant només
unes ampolles, un encenedor, papers o llaunes ...
una mica de fantasia.

Centres i detalls florals de Nadal
Un toc floral sempre dóna una harmonia diferent a la taula o penjat a
la porta d’entrada de la casa una cuidada benvinguda. I perquè no pot
ser també un regalet més de Nadal.

Decoracions reciclades
En aquest taller aprendrem a fer decoracions nadalenques amb
material reciclat:rotllos de cartró, capsules de cafè, macarrons i fins
i tot bastonets de cotó... tot per tal de crear uns guarniments únics i
sorprenents

Observacions
•
•

El pressupost inclourà el desplaçament fins a 40 km de Barcelona i en el cas
del tallers pot ser necessari afegir un cost addicional per material depenent
de si el nombre d’assistents que es preveu és de més de 15 participants.
Envieu un correu a taleia@taleiacultura.com amb la vostra demanda i us farem
arribar un pressupost en un termini màxim de 3 dies.

Observacions
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