Programa A magia da Arte Ikebana.

ikiru

Viaje pela Arte Ancestral Ikebana, onde a ikiru se afirma como única Empresa no Mercado Português.
Escolha a abordagem que está em harmonia com os seus objectivos.
Alcance conhecimento, compreenda regras, desenvolva criatividade, partilhe conquistas…
Workshop Ikebana

Workshop Team-building Ikebana

Workshop Ikebana Módulo 4

Para quem procura o primeiro contacto com Arte
Ikebana numa aula.

Para quem procura o primeiro contacto com Arte
Ikebana e deseja partilhá-lo com um grupo de
amigos.

Para quem procura o primeiro contacto com Arte
Ikebana em 4 aulas.

A inscrição será individual.
A aula poderá ser individual ou em grupo. Esta
decisão será tomada pela ikiru dependendo do
número de inscrições existentes.

A aula será constituída por um mínimo
obrigatório de 3 pessoas e a inscrição terá que
ser efectuada colectivamente: Escolha as
pessoas com quem desejaria criar um espirito de
grupo através da Arte Ikebana!
As aulas poderão integrar mais do que um grupo.
Esta decisão será tomada pela ikiru
dependendo do número de pessoas e inscrições
existentes.
Preços por pessoa:
De 3 a 5 pessoas: 40,00 eur
De 6 a 9 pessoas: 30,00 eur
De 10 a 15 pessoas: 25,00 eur

A inscrição será individual. Haverá uma aula por
semana.
As aulas poderão ser individuais ou em grupo.
Esta decisão será tomada pela ikiru
dependendo do número de inscrições
existentes.

Plantamos Arte e Estratégia

Preço por pessoa: 55,00 eur

Preço por pessoa: 140,00 eur

Worshop Ikebana / Workshop Team-building Ikebana
Aula com duração de 2h:30m, onde serão explicadas as regras de um arranjo floral Ikebana e, realizados dois arranjos florais Moribana (arranjos de Ikebana em
recipientes baixos).

Workshop Ikebana Módulo 4
Seram realizados 8 arranjos florais Moribana.
Todos os materiais necessários são cedidos pela ikiru e as flores referentes aos arranjos Ikebana são oferecidas a cada aluno.

Para grupos superiores a 15 pessoas ou workshops
personalizados os preços são dados por orçamento.

ikiru

Academia Ikebana

Academia Premium Ikebana

Para quem procura aprofundar conhecimento sobre a Arte
Ikebana.

Para quem procura aprofundar conhecimento sobre a Arte
Ikebana e deseja partilhá-lo com um grupo de amigos.

A inscrição será individual. Haverá uma aula por semana.
As aulas poderão ser individuais ou em grupo. Esta decisão será tomada
pela ikiru dependendo do número de inscrições existentes.

Na Academia Premium Ikebana não existem aulas individuais porque o
espírito de grupo constitui um dos seus princípios básicos

Plantamos Arte e Estratégia
Preço por pessoa
Módulo I ou Por Módulo

Módulo I e II

300,00 eur

Com este programa a inscrição terá que ser efectuada colectivamente e,
cada grupo será identificado com um nome escolhido pelos seus
membros. Cada grupo terá que ter no mínino 6 pessoas, havendo uma
aula por semana: Escolha os membros do seu grupo e usuafrua de um
relacionamento privilegiado com a ikiru!

Preços / pessoa

(25,00 eur/aula)

Módulo I ou
por Módulo

528,00eur

Módulo I e II

( 22,00 eur/aula)

Módulo I ; II e III

720,00eur
(20,00 eur/aula)

O workshop e Academia são ministrados no atelier
da ikiru ou noutro lucal a designar.
Para grupos superiores a 15 pessoas os preços são
dados por orçamento.

Módulo I ; II e III

De 6 a 9 pessoas De 10 a 15 pessoas
216,00eur

198,00eur

(18,00 eur/aula)

(16,50eur/aula)

396,00eur

360,00eur

( 16,50 eur/aula)

(15,00eur/aula)

576,00eur

522,00eur

(16,00 eur/aula)

(14,50eur/aula)

Nas Academias Ikebana e Ikebana premium são ministradas 36 aulas,
distribuídas por três módulos de 12 aulas cada. Todas as aulas têm a
duração de 2h30m e onde há liberdade para a realização de diversos
arranjos florais Moribana e Nageire.
Todos os materiais necessários poderão ser adquiridos na ikiru.

Módulo II - Nageire

Módulo I - Iniciação, Moribana.

Módulo III - Consolidação de conhecimentos. Liberdade
criativa pessoal.

Nomenclatura e enquadramento histórico. Interpretação de esquema de um
arranjo de Ikebana.
No final deste módulo o membro da Academia Ikebana será capaz de criar

Tem como objectivo ensinar os alunos a executarem um arranjo de
Nageire (arranjos de Ikebana em recipientes altos) com todas as
suas técnicas específicas. A passagem para este módulo
pressupõe a capacitação dos alunos na execução de um arranjo
Moribana.

Os alunos realizarão arranjos de Ikebana, tanto Moribana como
Nageire a um nível mais exigente, permitindo a criação de arranjos
florais técnica e esteticamente mais elaborados.

