KURZ FLORISTA 13. 9. 2014 - 10. 1. 2015
Výuka probíhá vždy v sobotu 8.00 - 17.00 hod
Zahájení kurzu 13. 9. 2014 - Úvod do floristiky
bude základem pro témata, která budou následně rozvíjena v dalších modulech:


Výběr barev a barevných kombinací vhodných pro danou příležitost.



Struktura a textura materiálů, jejich použití a kombinování.



Celková kompozice, rovnováha, těžiště, zlatý řez, bod, plocha,
pozadí, světlo.



Symetrie, asymetrie.



Styly kytic a aranžmá.



Vazba kytice do spirály, aranžování, vypichování.



Technický pomocný materiál, typy nádob, dekorační materiály.



Upevňování aranžovací hmoty v nádobách.



Druhy řezaných květin a zeleně, jejich nákup, zpracování,
skladování.



Prohlídka nabídky dodavatelů.



Interiérové a exteriérové hrnkové květiny a jejich aranžování,
výsadba a ošetřování.



Vazba dárkové kytice s použitím dekoračních a dárkových přízdob.



Vypichování misky z živých květin, vazba kytice do spirály,
paralelní vazba.



Kytice sestupná, kulatá.



Dekorativní a formálně lineární aranžmá ve vázách.



Dekorační materiály kombinované s živým materiálem.



Použití sušených a stabilizovaných květin a zeleně, druhy rostlin,
způsoby sušení, skladování. Vypichování misky ze suchých
květin, lepení.



Svatební tématika, druhy svatebních kytic a aranžmá, tvorba
svatební kytice, vatičkování, drátkování, řetízkování.



Korsáž pro ženicha, šperk pro družičku.



Výběr svatební kytice podle typu nevěsty a svatebních šatů,
svatební dekorace.



Kalkulace kompletní svatební výzdoby.



Vánoční tématika, typy vánoční výzdoby interiéru a exteriéru.



Tvorba vánočního svícnu z živých i neživých materiálů a sušiny,
dekorování.



Kalkulace, prodej, propagace, inzerce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:
Modul č. 1 je povinný pro všechny účastníky kurzu!
Další moduly lze zakoupit samostatně, podle zájmu účastníků nebo zvolit celý balíček

č.

Datum konání

1.

13. 9. 2014

Cena za modul
samostatně

Obsah

Úvod do floristiky, materiály, techniky

1 250,--

Výrobek: Květinový šperk, malé vypichované aranžmá z živých květů

Podzim
2.

27. 9. 2014

3.

4. 10. 2014

Výrobek: Vypichované aranžmá ze suchých materiálů, podzimní
venkovní aranžmá / věnec na dveře, uvítací kytice/

Svatební floristika

1 800,--

1 800,--

Výrobek: svatební kytice, svatební doplňky
4.

5.

6.

7.

8. 10. 2014

25. 10. 2014

8. 11. 2014

29. 11. 2014

Květinová výzdoba interiéru

1 800,--

Výrobek: aranžmá do vázy, aranžmá pokojových květin

Podzimní a zimní výzdoba exteriéru, dušičková vazba

1 800,--

Výrobek: vypichovaná miska, podzimní a zimní truhlík

Dárková a slavnostní kytice

1 800,--

Výrobek: dárková kytice, slavnostní aranžmá z živých rostlin

Advent

1 800,--

Výrobek: adventní věnec, vánoční svícen
8.

6. 12. 2014

Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace

1 800,--

Náplň bude upřesněna podle požadavků a dovedností zájemců.
9.

9. 1. 2015

Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace

1 800,--

Náplň bude upřesněna podle požadavků a dovedností zájemců
10.

10. 1. 2015

Zkouška z profesní kvalifikace Florista

2 500,--

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY:
Zvýhodněný
balíček

Moduly

Normální
cena

Zvýhodněná
cena

Ušetříte

Balíček A

Modul č. 1 - 7

12 050 Kč

11 150 Kč

900 Kč

Balíček B

Modul č. 1 - 9 + závěrečná zkouška

18 150 Kč

14 250 Kč

3 900 Kč

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

www.kurzflorista.cz

