In asteptarea unui Craciun Neaos
Locul desfasurarii: Ion Bogdan Nr. 2 A, Sector 1, Bucuresti (intre Perla si Piata Romana)
Organizator: Design Neaos

In perioada 13 - 15 Decembrie 2015, Design
Neaos va invita sa luati parte la expozitia cu
vanzare "In asteptarea unui Craciun Neaos".
Evenimentul insumeaza o serie de activitati
(workshop-uri, expozitii), oferindu-va in paralel
ocazia de a achizitiona produse marca Design
Neaos, special realizate cu ocazia sarbatorilor
de iarna. Astfel, va propunem sa cream
impreuna povestea Craciunului intr-un stil
neaos, original. De-a lungul celor 3 zile puteti
lua parte la un concert de colinde, ateliere
creative pentru copii, expozitii de produse si alte
surprize. Evenimentul va debuta Duminica, 13
Decembrie, ora 14:30, cu un concert de colinde
sustinut de corul "Flori si Stele", dirijor Carmen
Stoica.
Concertul este urmat de lansarea brandului Design Neaos, cu incepere de la ora 16:00.
Pentru a va sprijini in pregatirea Craciunului, va propunem creatii unicat sau in serie mica,
potrivite pentru cadouri speciale pentru cei dragi. Puteti alege intre corpuri de iluminat,
clopotei, candele, vase pentru aromoterapie, suport pentru lumanari, gravuri, picturi
decorative care sa creeze un spatiu prietenos, potrivit pentru seri de neuitat. Va asteptam
asadar, incepand cu data de 13 Decembrie 2015, la adresa: Ion Bogdan Nr. 2 A, Sector 1,
Bucuresti (intre Perla si Piata Romana) pentru a pregati impreuna un Craciun Neoas.
Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati site-ul nostru: www.design-neaos.com.
Despre Design Neaos Design Neaos este un proiect de intoarcere spre noi insine. In
demersul pe care ni-l propunem, pentru noi neoas inseamna atasamentul fata de
identitatea si sacralitatea vechii culturi nascute pe teritoriul nostru. Cu pasiune, stiinta si
drag pentru beneficiar, in demersul nostru artistic folosim lumina, apa, focul, lutul, ghipsul,
lemnul, metalele, piatra, sunete si imagini, punandu-le in slujba frumosului din casele si
din viata dumneavoastra. Portofoliul Atelierului Design Neaos cuprinde o gama vasta de
produse personalizate, din urmatoarele categorii: ceramica, textile, picturi de sevalet si
picturi decorative, sculptura ronde-bosse, basorelief, grafica, gravura si grafica digitala,
produse audio-video cu scop ambiental,fotografie, cat si alte elemente de design.

Confirmare pana la data: 13 December 2015
Participare: Intrare libera
Gabriela Donose
gabi.donose@gmail.com
0743671264
ATELIERUL DE ARTA SI DESIGN STEJARII AURII

Program
Duminic?, 13 Decembrie 2015
14:30: Concert de colinde sus?inut de corul de copii «Flori ?i Stele», dirijor Carmen
Stoica
16:00: Lansare proiect Design Neao?
14:00 – 21:00: Expozi?ie cu vânzare

Luni, 14 Decembrie 2015

17:00 - 19:00: Atelier de crea?ie pentru copii
17:00 - 21:00: Expozi?ie cu vânzare

Mar?i, 15 Decembrie 2015

17:00 - 19:00: Atelier de crea?ie pentru copii
17:00 - 21:00: Expozi?ie cu vânzare

Locul desfasurarii:
Ion Bogdan Nr. 2 A, Sector 1, Bucuresti (intre Perla si Piata Romana) Ion Bogdan 2A

