VOLS CREAR UN JARDÍ DE FADES?

Exposició i concurs
MAIG
Exposició de diorames pel Jardí de Fades de
Kincakau. Cada família participant pot crear un
diorama ideal per les fades i follets. Pot ser en un
test, una caseta petita de fusta, amb teles...
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Cadascú amb la seva creativitat i imaginació.

CONSULTA LES BASES DEL CONCURS
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Taller familiar
ABRIL
Si no saps com començar a crear el teu diorama, et
proposem participar en els tallers que farem. Entre
tots podem crear un jardí de fades ben màgic! Farem
sessions per trobar-nos i crear els nostres diorames.
Seran gratuïtes, cadascú porta el seu material.

INFORMA'T

Carrer Llibertat 77
Banyoles

Apunta't
kincakau@gmail.com
625 217 482

BASES DE L'EXPOSICIÓ- CONCURS
Pot participar tothom que vulgui, famílies, escoles, amics...
Diorames fets per vosaltres amb imaginació
Es poden presentar fins el 30 d'abril
Mida aproximada 50 cm x50 cm
Els diorames s'exposaran durant el mes de maig al pati de Kincakau
Un cop acabada l'exposició us podeu emportar el vostre diorama
L'exposició serà en un pati exterior, Kincakau no es fa responsable del deteriorament dels
diorames.
Per participar us heu d'apuntar a kincakau@gmail.com abans del 15 d'abril

Premis:
Que Original!
Que divertit!
Els més joves
Quants detalls!

...

TALLER DE DIORAMES
Els dies 4, 8, 17 i 25 d'abril ens reunirem per fer plegats els nostres diorames
Podeu venir els dies que vulgueu de manera gratuïta
Cada participant porta el seu material
L'objectiu del taller és la col·laboració i l'ajuda entre tots.
No esteu obligats a presentar el vostre diorama al concurs
Si us interessa venir els tallers haurieu d'apuntar-vos a kincakau@gmail.com

