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V průběhu posledních měsíců jsme vás, naše návštěvníky a vystavovatele,
postupně seznamovali s řadou kolekcí a galerií, které tvoří hlavní výstavní
část PPM. Prague Patchwork Meeting ale nabízí mnohem víc: téměř 2 000
m2 obchodní plochy, workshopy, předvádění textilních technik a mnoho
mini kurzů na jednotlivých stáncích. Budeme rádi, když si již předem v
našem přehledu programů i v seznamu galerií a obchodů vyberete, kam
hned od pokladen zamíříte a jak si svůj čas na výstavě rozvrhnete.
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Abychom vám umožnili co nejpodrobnější a nejklidnější prohlídku všech
exponátů s dostatkem času pro obchody, zvýhodňujeme i letos všechny ty,
kteří se rozhodnou pro třídenní vstupenku za Kč 350,-. Jednodenní vstupné
zůstává Kč 180,-.
Z doprovodných akcí připomínáme další ročník dětských workshopů, ČR se
zatím jako jedna z mála evropských zemí dětských projektů neúčastní, třeba
právě vaše dítě bude mezi prvními. Úplnou novinkou je velkoplošný tisk
z foto databáze nebo vlastních fotografií, který bude ve své expozici
předvádět Brother-Czech.
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Průvodce 11. PPM a novinky pro vás
Jana Štěrbová

Tuto službu ocení nejen art quiltařky, ale i mnoho klasiček, výběr motivu je zcela na vás.
Nakladatelství GRADA připravilo pro návštěvníky PPM opět novinku, tentokrát vydává paní
Harmachová knihu na téma Druhá šance pro košile.
I letos získáte u vchodu spolu se vstupenkou plánek výstavy i poukázky na slevy.
Každý rok v březnu zveřejňujeme témata pro následující rok, tedy pro 12. PPM v termínu 6.8.4.2018: pro kreativní soutěž bylo vybráno široké téma ROČNÍ OBDOBÍ, klasičky pokračují
dalším blokem, tentokrát to bude BOUŘE NA MOŘI. Povinným materiálem art klubu bude
TVÍD.
Těšíme se na shledanou s vámi už za pár dnů na 11. PPM ve Wellness hotelu STEP 31.3.2.4.2017! 11. PPM začíná v pátek 31.3. ve 12 hodin!
Jana Štěrbová a organizační tým výstavy

Eli Thomae, Ressort Patch-Kids der Patchwork Gilde Deutschland e.V.
Během Prague Patchwork Meeting nabízíme workshop pro děti od 7 let: Podšálek Mug Rug
Ušijeme s vámi malou podložku pod hrneček. Jednoduchou
technikou vyrobíme malé podšálky Mug Rugs, které si děti
mohou po skončení kurzu odnést s sebou domů včetně
malého dárku.
Hala 1, stánek Haišman, galerie Patch Kids
Rozvrh kurzů:
Pátek: 15:00 - 16.30
Sobota: 11:00 - 12:30 a 15:00 - 16:30
Neděle: 11:00 - 12:30
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Druhá šance pro košile
Jana Harmachová
MOC 299,-Kč
210x210 mm
celobarevná, vazba brožovaná
Stejně jako džínsy, i košile mohou dostat svou druhou šanci poté,
co vyšly z módy, nebo se v pračce srazily a majitel se do nich už
nevejde. V knize najdete množství nápadů, střihů a návodů, jak
odložené košile přešít. Dámy jistě ocení originální modely halenek,
sukní a šatů. Malé parádnice se určitě budou cítit báječně
v šatičkách přešitých z tátovy košile a ty úplně nejmenší můžete
obléct do kalhot z rukávů použité košile. Polštářky, zástěry,
chňapky a mnoho dalších dílek poslouží třeba jako hezký a osobitý
dárek.
Autogramiáda celou sobotu 1.4. na stánku Grada, Hala 4
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