
 

 

 

Szeretettel üdvözöllek! 

Budaházi Brigitta vagyok, scrapbook oktató. Velem találkozhatsz ezen a 

hétvégén. Ezt a programot alapvetően azoknak ajánlom, akik még nem 

találkoztak eddig a mixed-media technikával vagy már láttak ilyen 

alkotásokat, de nem gyűjtötték össze a bátorságot, hogy maguk is 

hozzákezdjenek.  

Az átfogó elméleti előadás és a négy, sikerélményt nyújtó gyakorlati 

foglalkozásnak köszönhetően a résztvevők kedvet kaphatnak a mixed-

media technikával díszített tárgyak készítéshez. Szépséges alkotásokkal fognak távozni, s azonnal 

eldicsekedhetnek velük családjuk és barátaik körében!  

A program bentlakásos változatban kerül megrendezésre, 

így a résztvevők kikapcsolódással is egybeköthetik a kézműveskedést. 

Örömmel várok mindenkit! 

A hétvége programja  

1. nap 

10:00-11:00 Bevezetés a mixed-media csodálatos világába 

11:00-12:30 3 címke mixed-media technikával 

12:30-13:30 Ebédszünet 

13:30-16:00 Üvegkép alkoholos tintával 

16:00-16:10 Rövid szünet 

16:10-18:40 Könyvdoboz díszítése mixed-media technikával 

2. nap 

09:30-12:00 Falikép készítése mixed-media technikával 



Workshopok 

1. Bevezetés a mixed-media csodálatos világába 60 perc 

Gazdagon illusztrált előadás arról, mi is tulajdonképpen a mixed-media technika?  

2013 óta összeállított, saját készítésű scrapbookoldalak és tárgyak közreadásával átfogó 

képet nyújtok a mixed-media (vegyes) technika jelentőségéről, a megvalósulási 

formákról. Nemcsak a "hogyan"-okról, hanem a termékek használatáról és a "miért"-

ekről is szó lesz A célom az, hogy a hétvége foglalkozásai után otthon, a saját 

hozzávalóidból te magad is el tudj készíteni majd ehhez hasonló tárgyakat. 

 

2. 3 címke mixed-media technikával 90 perc 

   
 

Próbáljuk ki az alapanyagokat, nézzük meg, hogyan viselkednek egyes, a mixed-media 

technikában alkalmazható kreatív vegyszerek! Ezen a foglalkozáson elkészítünk 3 címkét, 

amelyet könyvjelzőként, ajándékkártyaként vagy csomagkísérőként is használhatunk. 

Gyakorlati ismeretek: alkotás közben a résztvevők megismerkednek a technikához 

használható alapvető eszközökkel és alapanyagokkal, díszítési módokkal.  

 

3. Üvegkép alkoholos tintával 80 perc 

  
 

Ajándékba is adhatjuk vagy pedig saját otthonunk, kreatív sarkunk dísze is lehet ez a kép, 

amit üveg alapra készítünk el. Gyakorlati ismeretek: alkotás közben megismerjük, 

hogyan működik az alkoholos tinta nem porózus felületen, hogyan alakíthatunk ki 

különféle látványos formákat és színhatásokat. Gyerekjáték „nehézségű” feladat, 

szigorúan felnőtteknek! (A fenti képeken két példa üvegképre, saját színösszeállítás 

választható) 



4. Könyvdoboz díszítése mixed-media technikával 150 perc 

 

Könyvdoboz díszítése mixed media technikával a 

grunge és a steampunk stílus jegyében. Egy 

doboz, amibe scrapbookalbumot is tehetünk, de 

sokféle más kincset is rejthet! Gyakorlati 

ismeretek: A tanfolyam során megtanítom, 

hogyan alakíts ki dekorfestékkel, kivágott 

formákkal rétegről-rétegre egy szép, nőies 

összképet a könyvdoboz borítóján. 

Bónusz: amennyiben lesz rá idő és igény, vacsora 

után megmutatom a könyvszobrok hajtogatási 

technikáját. Mit kell hozni: Egy régi, megsárgult 

lapokat tartalmazó, keményborítós könyvet. 

 

 

 

5. Falikép készítése mixed-media technikával 150 perc 

 

Ezen az utolsó foglalkozáson szobadíszt készítünk 

mixed-media technikával, amit akár hazaérve, 

azonnal ki is akaszthatunk a falra. 

Gyakorlati ismeretek: Összetett feladat, mely 

magába foglal egy több lépésből álló 

háttérfelépítési technikát, a fókuszpontban látható 

szív-elem elkészítését, majd a személyes fotó 

foglalataként szolgáló medál összeállítását.  

Mit kell hozni? 1 db kb 2x3 cm-es mini fényképet 

(fényképből ki tudjuk vágni a helyszínen sablon 

segítségével). 

 

 

Ára szállással és ellátással együtt: 

135 €/fő – mely a 2 nap workshopjainak hozzávalóit is 

tartalmazza kb. 10.000 Ft értékben, amit én biztosítok, s 

melynek nagy része hazavihető! 

A foglalkozások minimum 6 fő részvétele esetén 

kerülnek megrendezésre. 

A fenti ár szállás nélkül:  125 €/fő 

Bónusz 

 Bónusz: amennyiben igény van rá, vacsora után 

szívesen megmutatom a könyvszobrok 

készítésének technikáját.  


