Program 10. PPM 1.-3. 4. 2016
Pátek 1. 4. 2016
12.00

Sobota 2. 4. 2016

Otevření výstavy pro veřejnost

9.30

11.00 – 13.55 Kurz č.1: A. Tatchen: Korak, hala 4, třída kurzů
Zahájení 3 denní soutěže o ceny „Zlatá kvízová otázka“ (účast možná
12.00
do neděle 3. 4., 12.00), hala 1, stánek Haišman
13.00
13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.30

14.00 – 15.30
15.00

16.00 – 16.30

16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
16.00 – 18.25
18.00

Slavnostní zahájení 10. PPM, galerie haly 1
Šicí kružítka a řasící aparát Ruffler – workshop s promítáním a
ozvučením, hala 1, stánek NEJ Šicí stroje
Vyřezávané knoflíky a ozdoby ze dřeva – workshop (materiál 25 – 50
Kč/osoba, registrace na místě), hala 4, stánek MELME
Volné quiltování na automatu Brother VR – mini workshop
(kombinace quilt a výšivka, využití předinstalovaných stehů,
ornamenty, quiltovací stehy v praxi), registrace brother@brotherczech.cz nebo volný vstup, hala 1, stánek BROTHER
Dětský workshop – obal na Smart Phone (registrace
bernina@sicistroj.cz), hala 1, galerie Patch Kids
Ozdobné prošívání dek na vyšívacích strojích – workshop
s promítáním a ozvučením, hala 1, stánek NEJ Šicí stroje
Vyřezáváme pro vás dárky na Brother ScanNCut – mini workshop
(kreslení, skenování a vyřezávání patchworkových šablon), registrace
brother@brother-czech.cz nebo volný vstup, dárek pro každého
účastníka, hala 1, stánek BROTHER
Šijeme s dětmi (obal na Smart Phone, registrace
bernina@sicistroj.cz), hala 1,stának Haišman
Plstění pro začátečníky – workshop (Katčin ateliér Raduha, materiál
50 Kč a jehla 15 Kč, doporučujeme rezervovat předem na stánku),
hala 4, stánek MELME
Kurz č.3: K. J. Hohmann: Monotyp inspirovaný P. Klee, hala 4, třída
kurzů
Konec prvního dne výstavy pro veřejnost

Otevření výstavy pro veřejnost

9.00 – 11.55 Kurz č.4: O. Ron: Circular Fabric Weaving , hala 4, třída kurzů
Plstění klobouku nebo baretu – workshop (Katčin ateliér Raduha,
10.00 – 11.00 materiál 50 Kč a jehla Kč 15, (doporučená předchozí rezervace na
stánku), hala 4, stánek MELME
Dětský workshop – obal na Smart Phone (registrace
10.00 – 11.30
bernina@sicistroj.cz), hala 1, galerie Patch Kids
Aplikace pomocí šicího stroje – workshop s promítáním a ozvučením,
11.00
hala 1, stánek NEJ Šicí stroje
Vyřezáváme pro vás dárky na Brother ScanNCut – mini workshop
(kreslení, skenování a vyřezávání patchworkových šablon), registrace
11.30 – 12.00
brother@brother-czech.cz nebo volný vstup, dárek pro každého
účastníka, hala 1, stánek BROTHER
Vyřezávané knoflíky a ozdoby ze dřeva – workshop (materiál 25 – 50
12.00 – 14.00
Kč/osoba, registrace na místě), hala 4, stánek MELME
12.00 – 14.55 Kurz č.6: E. N. de la Croix: Distorze, hala 4, třída kurzů
13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.30

14.00 – 15.00
14.30 – 16.30

15.00

Šicí kružítka a řasící aparát Ruffler – workshop s promítáním a
ozvučením, hala 1, stánek NEJ Šicí stroje
Setkání členek SAQA (registrace jana-sterbova@seznam.cz), hotelová
restaurace Aromi
Volné quiltování na automatu Brother VR – mini workshop
(kombinace quilt a výšivka, využití předinstalovaných stehů,
ornamenty, quiltovací stehy v praxi), registrace brother@brotherczech.cz nebo volný vstup, hala 1, stánek BROTHER
Módní přehlídka ateliérů Šlocarová a Apták, šperky poskytlo studio
Zdenae, hala 2
Plstění začátečníci: Větvička s lístečkem – workshop (Katčin ateliér
Raduha, materiál 50 Kč a jehla 15 Kč, doporučená rezervace na
stánku), hala 4, stánek MELME
Ozdobné prošívání dek na vyšívacích strojích – workshop
s promítáním a ozvučením, hala 1, stánek NEJ Šicí stroje

15.00 – 15.15

Křest knih nakladatelství Grada Publishing autorek J. Harmachové a
I. Slavíkové, hala 2

15.00 – 16.00

Šijeme kosmetickou taštičku (registrace bernina@sicistroj.cz), hala 1,
stánek Haišman

Neděle 3. 4. 2016
9.30

Otevření výstavy pro veřejnost

9.30 – 12.25 Kurz č.8: G. Travis: Originální šablony a razítka, hala 4, třída kurzů
Plstění začátečníci: Větvička s lístečkem – workshop (Katčin ateliér
10.00 – 11.30 Raduha, materiál 50 Kč a jehla 15 Kč, doporučená rezervace na
stánku), hala 4, stánek MELME
Aplikace pomocí šicího stroje – workshop s promítáním a ozvučením,
11.00
hala 1, stánek NEJ Šicí stroje
Šijeme kosmetickou taštičku (registrace bernina@sicistroj.cz), hala 1,
11.00 – 12.00
stánek Haišman
Dětský workshop – obal na Smart Phone (registrace
11.00 – 12.30
bernina@sicistroj.cz), hala 1, galerie Patch Kids
Vyřezáváme pro vás dárky na Brother ScanNCut – mini workshop
(kreslení, skenování a vyřezávání patchworkových šablon), registrace
11.30 – 12.00
brother@brother-czech.cz nebo volný vstup, dárek pro každého
účastníka, hala 1, stánek BROTHER
Vyřezávané knoflíky a ozdoby ze dřeva – workshop (materiál 25 – 50
12.00 – 14.00
Kč/osoba, registrace na místě), hala 4, stánek MELME
Vyhlášení výsledků soutěže o ceny „Zlatá kvízová otázka“, hala 1,
13.00
stánek Haišman
Šicí kružítka a řasící aparát Ruffler – workshop s promítáním a
13.00
ozvučením, hala 1, stánek NEJ Šicí stroje
Volné quiltování na automatu Brother VR – mini workshop
(kombinace quilt a výšivka, využití předinstalovaných stehů,
14.00 – 14.30
ornamenty, quiltovací stehy v praxi), registrace brother@brotherczech.cz nebo volný vstup, hala 1, stánek BROTHER
Šijeme kosmetickou taštičku (registrace bernina@sicistroj.cz), hala 1,
14.00 – 15.00
stánek Haišman
Ozdobné prošívání dek na vyšívacích strojích – workshop
15.00
s promítáním a ozvučením, hala 1, stánek NEJ Šicí stroje
16.30

Konec 10. PPM, výdej quiltů

15.00 – 17.55 Kurz č.7: M. Gilbert: Stříhej, šij a znovu použij, hala 4, třída kurzů
15.20

Vyhlášení výsledků soutěžních kategorií 10. PPM a předání cen na
prvních třech místech

16.00 – 17.30

Dětský workshop – obal na Smart Phone (registrace
bernina@sicistroj.cz), hala 1, galerie Patch Kids

16.30 – 17.30

Vyřezávané knoflíky a ozdoby ze dřeva – workshop (materiál 25 – 50
Kč/osoba, registrace na místě), hala 4, stánek MELME

18.00

Konec druhého dne výstavy pro veřejnost

Programme 10. PPM 1.-3. 4. 2016
Friday 1. 4. 2016
12.00

Exhibition open for the public

11.00 – 13.55 Workshop No. 1, A. Tatchen: Korak, hall 4, workshop classroom
Opening of the 3day prize contest „Golden quiz question“ (entry
12.00
possible until Sunday 3. 4., 12.00), hall 1, Haišman stand
13.00
13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.30

14.00 – 15.30
15.00

16.00 – 16.30

16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
16.00 – 18.25
18.00

VIP 10. PPM opening ceremony, gallery hall 1
Circular attachment and Ruffler Foot – workshop with audio-visual
presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand
Wooden buttons and decoration carving – workshop (material 25 –
50 CZK/person, registration on location), hall 4, MELME stand
Express your creativity with the Brother VR embroidery and quilting
machine – mini workshop (quilt and embroidery combination, using
pre-installed stitches, ornaments, quilting stitches in practice,
registration brother@brother-czech.cz or free entry), hall 1, BROTHER
stand
Children’s workshop – Smart Phone cover (registration
bernina@sicistroj.cz), hall 1, Patch Kids gallery
Decorative quilting on embroidery machines – workshop with audiovisual presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand
Small presents made by Brother ScanNCut – mini workshop
(beautiful décor, greeting cards, scrapbook –your creativity has no
limits, registration brother@brother-czech.cz or free entry, gift for
every participant), hall 1, BROTHER stand
Sewing with children (Smart Phone cover, registration
bernina@sicistroj.cz), hall 1, Haišman stand
Felting for beginners – workshop (Katčin ateliér Raduha, material 50
CZK and needle 15 CZK, previous reservation at the stand
recommended), hall 4, MELME stand
Workshop No. 3, K. J. Hohmann: Monotype inspired by P. Klee, hall 4,
workshop classroom
Exhibition closed for the public

Saturday 2. 4. 2016
9.30
9.00 – 11.55
10.00 – 11.00
10.00 – 11.30
11.00

11.30 – 12.00

12.00 – 14.00
12.00 – 14.55
13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.30

14.00 – 15.00
14.30 – 16.30

15.00

Exhibition open for the public
Workshop No. 4, O. Ron: Circular Fabric Weaving Workshop, hall 4,
workshop classroom
Hat or beret felting – workshop (Katčin ateliér Raduha, material 50
CZK and needle 15 CZK, previous reservation at the stand
recommended), hall 4, MELME stand
Children’s workshop – Smart Phone cover (registration
bernina@sicistroj.cz), hall 1, Patch Kids gallery
Applications with embroidery machine – workshop with audio-visual
presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand
Small presents made by Brother ScanNCut – mini workshop (beautiful
décor, greeting cards, scrapbook – your creativity has no limits,
registration brother@brother-czech.cz or free entry, gift for every
participant), hall 1, BROTHER stand
Wooden buttons and decoration carving – workshop (material 25 –
50 CZK/person, registration on location), hall 4, MELME stand
Workshop No. 6, E. N. de la Croix: Distortion, hall 4, workshop
classroom
Circular attachment and Ruffler Foot – workshop with audio-visual
presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand
SAQA Meeting (registration jana-sterbova@seznam.cz), Aromi
restaurant (hotel area)
Express your creativity with the Brother VR embroidery and quilting
machine – mini workshop (quilt and embroidery combination, using
pre-installed stitches, ornaments, quilting stitches in practice,
registration brother@brother-czech.cz or free entry), hall 1, BROTHER
stand
Fashion Show by atelier Šlocarová and Apták, jewellery provided by
studio Zdenae, hall 2
Felting beginners: Twig with leaf – workshop (Katčin ateliér Raduha,
material 50 CZK and needle 15 CZK, previous reservation at the stand
recommended), hall 4, MELME stand
Decorative quilting on embroidery machines – workshop with audiovisual presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand

15.00 – 15.15

Launching of books from Grada Publishing by authors J. Harmachová
and I. Slavíková, hall 2

15.00 – 16.00

Sewing a cosmetic bag (registration bernina@sicistroj.cz), hall 1,
Haišman stand

15.00 – 17.55

Workshop No. 7, M. Gilbert: Cut, stitch, cut and recycle, hall 4,
workshop classroom

15.20

Announcing the results in contest categories of 10. PPM and
awarding prizes to the top 3 contestants

16.00 – 17.30

Children’s workshop – Smart Phone cover (registration
bernina@sicistroj.cz), hall 1, Patch Kids gallery

16.30 – 17.30

Wooden buttons and decoration carving – workshop (material 25 –
50 CZK/person, registration on location), hall 4, MELME stand

18.00

Exhibition closed for the public

Sunday 3. 4. 2016
9.30
9.30 – 12.25
10.00 – 11.30
11.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.30

11.30 – 12.00

12.00 – 14.00
13.00
13.00

14.00 – 14.30

14.00 – 15.00
15.00
16.30

Exhibition open for the public
Workshop No. 8, G. Travis: Make your own Stenciled and Block
Printed fabric, hall 4, workshop classroom
Felting beginners: Twig with leaf – workshop (Katčin ateliér Raduha,
material 50 CZK and needle 15 CZK, previous reservation at the stand
recommended), hall 4, MELME stand
Applications with embroidery machine – workshop with audio-visual
presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand
Sewing a cosmetic bag (registration bernina@sicistroj.cz), hall 1,
Haišman stand
Children’s workshop – Smart Phone cover (registration
bernina@sicistroj.cz), hall 1, Patch Kids gallery
Small presents made by Brother ScanNCut – mini workshop (beautiful
décor, greeting cards, scrapbook – your creativity has no limits,
registration brother@brother-czech.cz or free entry, gift for every
participant), hall 1, BROTHER stand
Wooden buttons and decoration carving – workshop (material 25 –
50 CZK/person, registration on location), hall 4, MELME stand
Announcing the results of the prize contest „Golden quiz question“,
hall 1, Haišman stand
Circular attachment and Ruffler Foot – workshop with audio-visual
presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand
Express your creativity with the Brother VR embroidery and quilting
machine – mini workshop (quilt and embroidery combination, using
pre-installed stitches, ornaments, quilting stitches in practice,
registration brother@brother-czech.cz or free entry), hall 1, BROTHER
stand
Sewing a cosmetic bag (registration bernina@sicistroj.cz), hall 1,
Haišman stand
Decorative quilting on embroidery machines – workshop with audiovisual presentation, hall 1, NEJ Šicí stroje stand
End of 10th PPM

