KONFRONTACJE MŁODYCH PROJEKTANTÓW I ENTUZJASTÓW MODY
„KIDS FASHION” 2018

22.02.2018 czwartek 10.00-14.00 Galeria Ślad
Impreza adresowana jest dla dzieci i młodzieży w każdym wieku (szkoła
podstawowa/gimnazjum /liceum), tych kreatywnych i nietuzinkowych, której
celem jest rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności związanej
z tematem mody i projektowania ubioru. Uczestnicy będą mieli możliwość
wykreować własne, przez siebie zaprojektowane stylizacje, poznać historię i
zagadnienia związane z modą, zapoznać się z trendami w projektowaniu
odzieży oraz pokrewnymi dziedzinami takimi jak wizaż czy makijaż.
Zadaniem uczestnika będzie stworzenie stroju własnego projektu z materiałów
przygotowanych przez siebie. Mogą to być tkaniny i gotowa odzież, używane
(eco i second-hand), które znajdą nowe zastosowanie, bądź materiały tzw.
„niekrawieckie” typu folia, papier, tektura, sznurki, gazety itp.
Tematy projektu:

Natura lub Geometria

Uczestnik wykonuje Kreację inspirowaną wybranym tematem – strój
stworzony od podstaw z niestandardowych materiałów podkreślający specyfikę
oraz charakter wybranego tematu.

Poszczególne projekty – kostiumy uczestnicy będą przygotowywać podczas
imprezy, na którą powinni przynieść gotowe stroje lub ich elementy składowe
potrzebne do realizacji i wykonania projektu na miejscu. Zwieńczeniem ich
pracy będzie pokaz mody. Uczestnicy mogą sami prezentować swoje
realizacje, bądź zaprosić i przygotować modela.
WAŻNE!!!!-Istotnym elementem projektu są spójne z całością dodatki: nakrycia
głowy, buty, torebki, rekwizyty : parasolki, okulary, wachlarze, mufki, poszetki,
muchy, krawaty, paski, rękawiczki, biżuteria, fryzura oraz makijaż twarzy i ciała.
Te elementy, odpowiednio dobrane, z pewnością podkreślą specyfikę projektu.
Podczas pokazu ważnym będzie również odpowiedni sposób poruszania się i
prezentacji stroju.
Do dyspozycji projektantów będą przygotowane odpowiednie stanowiska z
lustrem umożliwiające wykonanie zamierzonych fryzur czy makijażu.
Harmonogram imprezy
10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników.
10.30 – 10.45 Otwarcie imprezy, wprowadzenie.
10.45 – 12.00 Realizacja projektów, stylizacje, makijaże.
12.00 – 12.45 Pokaz mody
12.45 – 13.30 Przerwa – sesja zdjęciowa lub projekcja tematycznych filmów i
prezentacji dotyczących trendów w modzie.
13.30 –14.00 Podsumowanie imprezy, rozdanie nagród, wyróżnień i
upominków
Warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie uczestnika w terminie do
8.02.2018 r. szczegóły w regulaminie konfrontacji. Ilość miejsc ograniczona ze
względów organizacyjnych, liczy się kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY!!!!!!!!!! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!!!!

