
Programació
Masterclass

DIVENDRES 28 D’ABRIL

DISSABTE 29 D’ABRIL

DIUMENGE 30 D’ABRIL

De 13:30h a 14:30h

De 11:00h a 12:00h

De 16:00h a 17:00h

De 16:00h a 17:00h

De 17:15h a 18:15h

De 18:30h a 19:30h

Efectes especials amb Chalk Paint
Una Masterclass per apendre un munt de tècniques atípiques, treballant amb les Chalk Paint. 
Aprendràs a crear textures decoratives molt de moda i amb resultats d’impacte. Marbrejats, 
símils d’altres pedres naturals, texturitzats amb material reciclat, envelliments alternatius al 
decapat i molt més.

Ganchitos : 24 projectes de ganxet per tot l’any
Ganchitos és un llibre de ganxet fet amb amor a quatre mans. L’Ingrid Valls i la Leire Villar mostren 
24 projectes per a dones, homes, nens i casa. El llibre inclou una àmplia i detallada secció de tècniques 
i materials. Amb ell podràs teixir objectes útils i bonics durant tot l’any.

Cool Hunting per crafters i emprenedors Handmade
Cool Hunting per a crafters i emprenedors handmade: Una xerrada sobre les millors estratègies de 
predicció sobre el que es convertirà en tendència per aplicar-ho als teus projectes i dissenys. 
Recomanable per a tots els emprenedors del disseny, blogguing i craft, que vulguin connectar 
millor amb el seu públic i posicionar-se com a referents de seu sector.

La revolució de les lletres boniques 
En aquesta masterclass veurem pas a pas tot el que necessitem aprendre per dibuixar amb el nostre 
propi estil, seguint l’estructura del bestseller Lletres boniques, que ens ensenya des de les 
bases de la lletra i els seus components fins els diferents tipus de lletres que pots fer.

Descobreix la BigShot
Conèixes la BigShot? El diumenge tindràs una masterclass increïble on explicarem tot sobre la 
BigShot, les seves funcions, usos i com treure-li el màxim profit. A més a més de donar-te 
moltíssimes idees per treure el màxim profit als teus troquels.

Prima Moulds - A New Way to Do It Yourself 
Presentem els nous motlles IOD de Prima! Explorarem diferents maneres fabuloses d’utilitzar els 
nostres nous motlles de silicona. Per a nens i adults. Crea les teves pròpies peces amb els nostres 
motlles de silicona mentre jugues amb xocolata, fondant, argila de paper, cola i més! 

Gama Carrotake by Vallejo
Acrylicos Vallejo és una empresa familiar fundada al 1965 que compta amb una dilatada experiència 
en l’elaboració de colors acrílics per artistes. Vine a descobrir la línia de productes Carrot Cake by 
Vallejo i tots els secrets de la gama de pintura, Sprays i Mediums de la ma dels seus dissenyadors.

Com crear i gestionar el teu projecte craft
La creació pot ser un negoci, igual de seriós que qualsevol altre, però perquè funcioni, a més de 
posar el cor i l’ànima en ell, cal posar el cap. Si ets maker, artesà, t’agraden les manualitats … tens un 
negoci, o estàs pensant en crear-ne un, en aquesta xerrada propera però realista, trobaràs les claus 
per emprendre en aquest sector tan apassionant i que està vivint el seu millor moment.

Organitzat per:
2nd Funniest Thing 

A càrrec de:

Laura de 
ThreeFeelings 

A càrrec de: 
Sharon Laakkonen

A càrrec de:
Mònica Rodríguez

A càrrec de:
Ingrid Valls i 
Leire Villar

Organitzat per:
2nd Funniest Thing 

De 12:15h a 13:15h Novetats de Scrapbooking per Basic Crea
Basic Crea contribueix i produeix gran cuantitat de productes per a scrapbooking i manualitats, vine 
a descobrir juntament amb l’equip de Carrot Cake totes les novetats per scrapbooking i papeleria 
de Basic Crea. A més a més aprèn com exprimir tota la gamma de bàsics, els papers de l’Elena i 
com organitzar-te de manera pràctica i divertida amb l’agenda de Pega Papel o Tijeras.

Organitzat per:
Basic Crea 

Organitzat per:
Domino - Sizzix

Masterclass Lettering amb pinzell
Ens iniciarem en el món del lettering amb rotuladors de punta de pinzell. Consistirà en una primera 
aproximació a aquest hobby amb el que podràs personalitzar targetes, invitacions… Dibuixant amb
lletres. Tot un art a l’abast de tothom.

Organitzat per:
TalensDe 17:15h a 18:15h

Organitzat per:
Vallejo

De 18:30h a 19:30h

De 12:15h a 13:15h

Shibori Versió Exprés
Shibori versió exprés: Descobreix com estampar teixits al més pur estil shibori, treballant amb una 
tècnica que et permetrà aconseguir-ho en només uns pocs segons. Masterclass participativa
en la que la majoria dels assitents podrà experimentar amb les seves propies mans i endur-se un 
foulard estampat.

De 13:30h a 14:30h
Organitzat per:
2nd Funniest Thing 

Corones de flors, el complement 
ideal per núvies Handmade 
Xerrada / demostració les corones de flors com a complement ideal per a núvies.

De 16:00h a 17:00h
A càrrec de:

Tania Carvajal de 
Bloom Bloom Barcelona 


