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26 грудня 2013 року для клієнтів Києво-Святошинського ЦСПР
відбувся захоплюючий передсвятковий майстер-клас із твістингу
(моделювання з повітряних кульок), приурочений до новорічних
свят. У майстер-класі брало участь декілька десятків осіб
віком від 4 до 32 років – це були і матусі з діточками, і
підлітки, і молодь. Провела цей захоплюючий майстер-клас Роза
Мартіросян – справжня казкова «фея повітряних кульок», яка
допомогла вже не одне свято нам зробити яскравим та
незабутнім. Ось що сказали про майстер-клас учасники дійства:
Тетяна

Бутенко:

«Майстер-клас

в

ЦСПР

став

чудовою

альтернативою звичайним новорічним ялинкам, адже дітки не
просто спостерігали за процесом створення янголів та
сніговичків із повітряних кульок, а й самі брали участь у їх
створенні. Моїм малюкам 6 та 4 рочків і їм дуже сподобалося як
ми провели час. Дякуємо за веселе дозвілля, чекаємо нових
майстер-класів);
Влад Слєпов: «Мені і моїм друзям реально дуже сподобалося. Усе
було дуже класно. Я хотів би навчитися робити ще щось гарне»;
Ольга Чорнобров: «Завдяки майстер-класу я не тільки побачила
як створюються такі казкові іграшки, але майже без допомоги
сама зробила янгола та сніговичка, які є дуже актуальними
персонажами у новорічні свята. Майстер-клас пройшов у веселій,
позитивній та святковій атмосфері. Велика та щира подяка
Розочці за надану можливість. І взагалі я залишилася в захваті
від неї, як від дуже гарної, відкритої та веселою людини, та
ще й з таким талантом! Її винахідливості, фантазії та
вправності рук усім нам ще вчитись і вчитись»;
Лисенкова Олена: «Давно хотіла побувати на майстер-класі з
аеродизайну. Я з донечкою отримали велике задоволення. Як
виявилося, це робити дуже легко, головне не перекачати
повітряні кульки. Велика подяка організаторам цього майстеркласу»;
Ольга Доброцька: «Оксані та Розі велика вдячність за створення
новорічного настрою! Майстер-клас не тільки навчив робити
цікаві речі, але ще й надихнув нас, створив радісний святковий
настрій та показав, що чудеса трапляються!)»;
Від імені всіх учасників висловлюємо Розі подяку за те, що
вона подарувала нам справжній новорічний настрій та допомогла
повірити у свої сили.
Оксана Слєпова

