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W Pracowni Kroju i Szycia FASONIK odbywają się zajęcia krawieckie dla osób
początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla młodzieży oraz dzieci ze
szkoły podstawowej prowadzone przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godz. zegarowe (4 godz. lekcyjne – dzieci
2godz. lekcyjne) przez cały rok szkolny, w małych grupach, w miłej atmosferze w godz.
najbardziej odpowiadających uczestnikom

Pracownia jest wyposażona w maszyny stębnówki, maszyny wieloczynnościowe,
overlocki , żelazka parowe i z wytwornicą pary, manekiny krawieckie, dwa duże stoły kroicze oraz
wszelkie pozostałe narzędzia i przybory konieczne do prowadzenia zajęć, a także dodatki
krawieckie i materiały pomocnicze.
Posiadamy też bogaty zbiór czasopism fachowych z wykrojami. Do dyspozycji uczestników zajęć

jest również czajnik i możliwość zrobienia sobie herbaty.
Nauka kroju i szycia adresowana jest do entuzjastów krawiectwa i mody, którzy cenią sobie
oryginalny wygląd i własny styl i chcieliby poznać tajniki tej sztuki.
Zajęcia przygotowują do samodzielnego szycia wybranych przez siebie modeli odzieży,
począwszy od wyboru lub zaprojektowania fasonu ubioru, poprzez przygotowanie form, krojenie i
szycie, aż po prasowanie końcowe.

Od kilkudziesięciu lat zajęcia te cieszą się zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodzieży
(gimnazjalistów, licealistów, studentów) oraz uczniów szkół podstawowych (od 2-giej klasy)
Na życzenie uczestników realizowane są najbardziej interesujące pomysły autorskie, prezentujemy
je na Pokazach Mody.
Do każdego pokazu wymyślamy odpowiednią choreografię dobraną do strojów (na poważnie lub
na wesoło). Można nas zobaczyć na imprezach organizowanych przez Pałac Młodzieży,
imprezach organizowanych przez miasto oraz przez MPK. Nasze prezentacje cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem widzów. Bierzemy również udział w imprezach związanych
z przebierankami np: przebieraliśmy się w stylu lat 20-tych XX wieku; w stylu lat 70-tych; w stroje
ludowe na imprezę w stylu PRL-u; często też prezentujemy modę japońską.

Przy współpracy z Pracownią Fotografii Tradycyjnej przeprowadzane są sesje zdjęciowe
najciekawszych kreacji, z zdjęcia prezentowane na wystawach fotograficznych pt. "Sztuka Mody"
w galerii „Pałac”, a także w kalendarzach promujących Pracownię FASONIK.

Pracownia Kroju i Szycia jest również organizatorem Dnia Matki pt: „Chwila dla MamyMetamorfozy” . Tworzy tam przy współudziale pracowni Pałacu Młodzieży, firm, szkół
zawodowych stanowiska relaksu dla mam np. z makijażem, z fryzjerkami, z malowaniem paznokci,
z tworzeniem portretów, z masażem, jak również z napojami i słodka lub słoną przekąską..

W grudniu organizujemy dla uczestników Pracowni Fasonik integracyjną Wigilię z świątecznym
karaoke.

Przeżyte u nas chwile pozostają w pamięci uczestników na całe życie.

Serdecznie Zapraszamy!

