POMOCNIK

MIKRO ŚLUB
Przewodnik po kursie online
według Huberta Lama skiego

WWW.ARTSZKOLENIA.PL

Praca nr 1

BRANSOLETKA

ZRÓB SAMODZIELNIE
Praca nr 1

CO POTRZEBUJESZ?
drut aluminiowy
koraliki z dziurką
cążki i kombinerki do drutu
taśma florystyczna
klej do roślin żywych

MATERIAŁ ROŚLINNY:
Goździk gałązkowy (łac. Dianthus spray)
Zatrwian (łac. Limonium)
Peperomia tetraphylla 'Hope'
Róża gałązkowa (łac. Rosa spray)
Rhipsalis
Montbrecja (łac. Crocosmia)

PRZYDATNE PORADY
1. Nie potrzebujesz gotowego podkładu aby
wykonać bransoletkę - możesz samodzielnie
stworzyć podkład.
2. Gotowa
bransoletka
powinna
zachować
świeżość około 24 h jeśli będziesz ją
przechowywać w lodówce.
3. Aby ustabilizować bransoletkę na ręce, przewiąż
ją wstążką i umocuj do ręki.

Praca nr 2

BUTONIERKA

ZRÓB SAMODZIELNIE
Praca nr 2

CO POTRZEBUJESZ?
plastikowa przypinka z agrafką
drut na szpulce
taśma florystyczna
sznurek
klej do roślin żywych

MATERIAŁ ROŚLINNY:
Róża gałązkowa (łac. Rosa spray)
Eustoma (łac. Eustoma)
Brunia (łac. Brunia laevis)
Sedum buritto
Len suszony (łac. Linum)

PRZYDATNE PORADY
1. Przed rozpoczęciem pracy z kwiatami pamiętaj
aby je odpowiednio nawodnić.
2. Zostaw dłuższe łodygi aby móc je umieścić w
nasączonej gąbce - podetnij je zaraz przed
wręczeniem butonierki klientowi.
3. Do wykończeni a butonierki możesz użyć
sznurka, koronki lub wstążki.

Praca nr 3

OZDOBA
DO WŁOSÓW

ZRÓB SAMODZIELNIE
Praca nr 3

CO POTRZEBUJESZ?
plastikowy grzebyk
taśma florystyczna
drut na szpulce
klej do roślin żywych

MATERIAŁ ROŚLINNY:
Róża gałązkowa (łac. Rosa spray)
Eustoma (łac. Eustoma)
Brunia (łac. Brunia laevis)
Sedum buritto
Len suszony (łac. Linum)

PRZYDATNE PORADY
1. Postaraj się dobierać do ozdoby lekkich kwiatów
- jeśli jednak musisz wykorzystać ciężką roślinę
odpowiednią ją przyklej lub zamontuj przy
użyciu druta.
2. Przed wykonaniem ozdoby do włosów ustal z
klientką wygląd jej fryzury i nośnik na którym ma
być wykonana ozdoba
wsuwka, opaska)

(np.

grzebyk,

klips,

KIM JESTEM?
Cześć, mam na imię Hubert i pokażę
Ci, jak układać kwiaty.
Żeby zostać florystą, trzeba ćwiczyć,
nieustannie doskonalić swoje
umiejętności i rozwijać się – wiem to
po kilkunastu latach zajmowania się
kwiatami. Wiedzą to też setki osób,
które brały udział w moich kursach, a
dzisiaj pracują na własny rachunek.
Na ArtSzkolenia.pl dowiesz
się, jak ćwiczyć, by osiągnąć najlepsze
efekty, i poznasz najprzydatniejsze
techniki, które wykorzystuję w swojej
codziennej pracy.

Kiedy byłem małym chłopcem, zrywałem
się z łóżka o świcie, żeby podziwiać budzący
się do życia las i obserwować naturę
skąpaną w porannej rosie. Już wtedy
wymyśliłem sobie, że swoje życie zwiążę z
roślinami – i tego trzymam się do dziś.
Od dziesięciu lat prowadzę Pracownię
Florystyczną Flower Land, w której dzielę
się swoją miłością do kwiatów, prowadząc
kursy, warsztaty i szkolenia dla dorosłych i
dzieci, dla tych początkujących i dużo
bardziej
zaawansowanych.
Uwielbiam
rozwijać u moich podopiecznych miłość do
kwiatów, dzieląc się swoją wiedzą.
Zawsze chciałem zostać architektem i –
chociaż nigdy nie próbowałem – wierzę, że
we florystyce sporo jest z architektury: przy
budowaniu konstrukcji i nieoczywistych
form z wykorzystaniem roślinnych wzorów,
tekstur i motywów trzeba mieć przecież
głowę
pełną
pomysłów
i
bogatą
wyobraźnię.
W
odróżnieniu
od
budownictwa
natura
daje
jednak
nieograniczone możliwości twórcze – i za to
ją kocham. Mam słabość do łąk, uwielbiam
gałęzie, korę i drewno, ale równie chętnie
pracuję z innymi materiałami – dowiesz się
o tym z mojej książki „Kwiatowe dekoracje”
i
przekonasz osobiście w trakcie kursów,
szkoleń i warsztatów.

zobacz moje szkolenia na www.artszkolenia.pl

