Maarja-Magdaleena Gild on avatud loome- ja kultuurikeskus, mis ühendab endas Pärnu kunstnikke ja käsitöömeistreid, kelle käe all valmib hea eesti käsitöö ning
hingega tehtud tarbekunst. Gildis tegutsevad kojad pakuvad tegevust nii lastele kui täiskasvanutele - Just siit saab osta ja tellida Pärnu tunnustatud meistrite
töid, näha oma silmaga, kuidas need valmivad ning osaleda töötubades.

Töötoas saavad osalejad kordumatu isetegemiselamuse, Gildi meistri juhendamisel valmistatakse ainulaadne käsitööese, õppida saab näiteks helmestest, sulgedest või pronksspiraalidest
ehte valmistamist, näpu- traadi- või lusikanuku meisterdamist, nõelviltimist, erinevaid paberitehnikaid, puidu dekoreerimist, savi või klaasiga töötamist jpm.
Töötubade valikus on lisaks meisterdamisele ka jooga, tervisliku toitumise loeng või tooršokolaadist kommide valmistamise õpituba, elamuslik maalimisüritus ja laulumängude programm.

Töötoa pakkumist on võimalik küsida otse meistritelt või saata päring Gildi üldkontaktidele. Töötoa pakkumist küsides soovitame anda võimalikult palju infot, sealhulgas soovitud
toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg) ning võimalik ajavaru, osalejate arv ning vanus, eelarve (maksimaalne hind osaleja kohta), ürituse iseloom (väljasõiduseminar, sünnipäev jne.) jmt.
NB! Kui osalevate inimeste arv ületab konkreetse töötoa maksimaalse osalejate arvu, on võimalik grupp jagada mitme töötoa vahel või viia üritus läbi Gildimaja ärklisaalis. Viimasel juhul
lisandub töötoa hinnale saalikasutustasu.
Võta meiega ühendust:
+372 5887 2790
info@maarjamagdaleenagild.ee
www.maarjamagdaleenagild.ee

Töötuba

Kirjeldus

Tooršokolaadist
kommide valmistamise
õpituba

Teoreetiline õpe 30min.,

Toortortide
valmistamise õpituba

Tervisliku toitumise
loeng

tooršokolaadist ning superfoodidest

Hind /
ühele in.

Kestus

Keeled

Vanus

Osalejate
arv

Võimalik
läbi viia
väljaspool
Gildimaja

15 €

u. 1,5 h

eesti, vene

täiskasvanutele

alates 5

jah

Ülle Niilisk

Tervisetoidukoda

+372 5593 3227

ulle.niilisk@gmail.com

22 €

2h

eesti, vene

täiskasvanutele

alates 5

jah

Ülle Niilisk

Tervisetoidukoda

+372 5593 3227

ulle.niilisk@gmail.com

110 €/ 1h

alates 1 h

eesti

alates 7

piiramatu

jah

Ülle Niilisk

Tervisetoidukoda

+372 5593 3227

ulle.niilisk@gmail.com

oleneb

eesti, vene,

alates 7

3-20

ei

Eddi Leet

Eddi Potitehas

+372 5648 8714

info@potitehas.ee

suurusest

soome

Teoreetiline õpe, magusate

näidistortide valmistamine ja

alates 5

1- 8

jah

Kati Koppel

Varakamber

+372 5256 210

kati.koppel175@gmail.com

Loeng tervise ning toitumise

seostest (teema ning kestus sõltub
kuulajate soovidest).

valmistamine. Vaasi-kausi-kruusi
saab glasuuritult nädala-paari

Lihtsatest asjadest eakohase tehnika
ning fantaasia abil nuku

alates 7

1-8

jah

Kati Koppel

Varakamber

+372 5256 210

kati.koppel175@gmail.com

alates 7

1-8

jah

Kati Koppel

Varakamber

+372 5256 210

kati.koppel175@gmail.com

1-8

jah

Stella Laur

Varakamber

+372 5665 3033

stellalaur@gmail.com

alates 5

1-8

jah

Stella Laur

Varakamber

+372 5665 3033

stellalaur@gmail.com

täiskasvanutele

5-20

jah

Kati Vaas

2 Vaasi Tuba

+372 5646 0045

kati@vaasvaas.ee

15 €

mutuka meisterdamine

(õmblemine, kleepimine, sidumine).

Uus elu vanale Tsärgile

Rinnamärk /
võtmehoidja /
pudeliavaja

Tekstiilitrükk
(pakutrükk, pitsitrükk)

Puidust
kodusisustuseseme
dekoreerimine

grupi

5-7 €

kuni 1 h

6€

1h

12 €

kuni 2 h

4€

0,5 h

meisterdamine.
Pehme kärbse, ämbliku või muu

Pehme mutukas

Telefon

E-posti aadress

degusteerimine, retseptid.

pärast kätte.

Lusika-, traadi- või
nöörinukk

Koda / rohkem infot

kommide valmistamine, 5 kommi.

Potikedra peal savist eseme

Savipoti keerutamise
töötuba

Meister

Vanast t-särgist eseme (kuumaalus,
istumisalus, kauss jmt.)
heegeldamine.

Märgimasina ja isejoonistatud

šablooni abil märgi, võtmehoidja

inglise,

eesti, vene,
inglise

eesti, vene,
inglise

eesti, vene,
inglise

kõigile, kes
eesti, inglise

või pudeliavaja meisterdamine.
Poekotile, pearätile, t-särgile pakust
või pitsist šablooniga mustri

on võinuga, pannilabidas,

salatikahvlid, vineerist silt,

võtmenagi, lõikelaud või seinakell.

pliiatsit käes
hoida

al. 5 €

kandmine.
Värvidega dekoreerimine. Valikus

oskavad

0,5-2 h,
oleneb

eesti, inglise

esemest

8-39 €,

0,5-2 h,

oleneb

oleneb

esemest

esemest

eesti, vene
inglise

Töötuba

Vanus

Osalejate
arv

Võimalik
läbi viia
väljaspool
Gildimaja

alates 5

5-20

jah

Kati Vaas

2 Vaasi Tuba

+372 5646 0045

kati@vaasvaas.ee

alates 7

5-10

ei

Raina Subi

Raina Villapildid

+372 5066 088

raina.subi@mail.ee

eesti, vene

alates 5

2-10

ei

Leili Kokk

Leili Klaasikoda

+372 5057754

leilikokk@gmail.com

eesti, vene

alates 5

2-10

jah

Leili Kokk

Leili Klaasikoda

+372 5057754

leilikokk@gmail.com

3h

eesti, vene

alates 15

kuni 5

ei

Leili Kokk

Leili Klaasikoda

+372 5057754

leilikokk@gmail.com

6-12 €

1h

eesti, vene

alates 5

2-10

ei

Leili Kokk

Leili Klaasikoda

+372 5057754

leilikokk@gmail.com

5-12 €

1,5-2,5 h

alates 7

1-10

jah

Jane Nikolai

Jane Vaselised

Hind /
ühele in.

Kestus

10 €

1,5-2h

(võtmehoidja, pross vms)

7-15 €

1-2 h

Taaskasutatud klaasist piltide,

al.8 €,

tarbeesemete ja kausside

oleneb

nädala jooksul.

suurusest

Kirjeldus

Keeled

Meister

Koda / rohkem infot

Telefon

E-posti aadress

Papptorbikutest rahakassa või

pliiatsitopsi, vineerist uksesildi,

Taaskasutusmaterjalist
meisterdamine

papist hampelmanni, veinikorkidest
kuumaaluse, puust auto, lennuk,
laev, loom, linnu jmt.

eesti, vene
inglise

meisterdamine.
Villapildi või villast eseme

Nõelviltimine

valmistamine

Klaasi kokkusulatus ja
koolutus

valmistamine. Tööd saab kätte

tööde

Eelnevalt valmistatud dekoratiivsele

Klaasehe

klaasitükile tiffani tehnikas raami

4€

Tiffani tehnikas vitraaži

120€

jootmine.

Vitraaži õpituba

Väike peegel või
küünlatops

valmistamine.

grupile

1-2 h

15-20
min.

soome

Klaasist alusevõi peegli
kaunistamine klaashelmestega
(silikooniga liimimine).

Tuhande aasta taguses tehnikas

Pronksspiraalpunutis
ehk „vaseline“

eesti, vene,

ripatsi/võtmehoidja (nii lihtsama

kui keerulisema variandi), käepaela

eesti, vene,
inglise

jane_nikolai@hotmail.com

või prossi valmistamine.

Paberist
külmkapimagnet,
õnnitluskaart või
märkmik

Romantilise ja mitmekihilise
vintage-stiilis postkaardi,

külmkapimagneti või märkmiku
valmistamine. Soovi korral saab

eseme teha oma foto ja sõnumiga.
Keraamilise dekoratiiv- või

Keraamiline ese

8-13 €,
oleneb
grupi

al.10 €,

valmistamine savi modelleerides.

esemest

Võimalik hiljem ka ise glasuurida.

oleneb

Karin Susi,

inglise,

alates 5

1-10

jah

Angelika Kiper või

Karini Paberikoda

+372 5560 1065

karinipaberikoda@gmail.com

1-2 h

eesti, vene

alates 5

1-8

ei

Helle Tölp

Helle Savikoda

+372 5557 4546

helle.tulp@gmail.com

suurusest

tarbeeseme (seinplaadi, kujukese,
ehte, vaasi, kruusi, kausi jpm)

eesti, vene,
1,5-2 h

soome

Merit Allikas

Töötuba
Vaibake kangastelgedel

Kirjeldus
Väikese istumisaluse/ vaiba
kudumine

Telgede kasutus oma vaiba või

Individuaalne kudumine

kanga kudumiseks koos

Hind /
ühele in.

Kestus

15 €

kuni 2 h

25 €/päev

juhendamisega.

alates 1
päev

Helmesehete (kõrvarõngad,

Ehted helmestest,
organzast või viltlehest

käevõru või ripatsi) valmistamine
või organzast või viltlehest prossi

5-15 €

0,5-1,5 h

Käsi(taime)trükis tekstiilesemele
(poekott või t-särk) mustri
kandmine.

15-20 €

1-2 h

12-30 €,

Siidipilt, siidirätik või
siidisall gutta tehnikas

Näpunööri või käepaela
punumine

Raamile pingutatud siidile

maalimine (kontuuridega või ilma).

oleneb
eseme

1-3 h

suurusest

abil liigendnuku või –looma

3-5 €

0,5-1 h

8-10 €

1-1,5 h

meisterdamine.

Näpu- või käpiknukud

Sall "soe ja värviline"

Šabloonide lõikamine ja kokku
õmblemine.

Taaskasutusmaterjalist salli
valmistamine.

Kõrvarõngad, prossid, kaelakeed või

Fantaasiaehted

soome

eesti, vene,
inglise,

alates 7

1-2

ei

Mare Pernik

Vaibakoda

+372 5076 221

marepernik@gmail.com

täiskasvanutele

1

ei

Mare Pernik

Vaibakoda

+372 5076 221

marepernik@gmail.com

alates 5

1-10

jah

Ene Riso

Ene 7 Asja

+372 5533 956

risoene5@gmail.com

alates 6

1-5

ei

Ene Riso

Ene 7 Asja

+372 5533 956

risoene5@gmail.com

alates 6

1-8

ei

Ene Riso

Ene 7 Asja

+372 5533 956

risoene5@gmail.com

alates 7

1-10

jah

Ene Riso

Ene 7 Asja

+372 5533 956

risoene5@gmail.com

alates 5

1-10

jah

Ene Riso

Ene 7 Asja

+372 5533 956

risoene5@gmail.com

alates 7

1-10

jah

Ene Riso

Ene 7 Asja

+372 5533 956

risoene5@gmail.com

alates 7

1-10

jah

Endla Murd

Endla Disain

+372 516 7214

murd.endla@gmail.com

alates 7

1-10

jah

Endla Murd

Endla Disain

+372 516 7214

murd.endla@gmail.com

alates 7

1-10

jah

Endla Murd

Endla Disain

+372 516 7214

murd.endla@gmail.com

Meister

Koda / rohkem infot

Telefon

E-posti aadress

soome
eesti, vene,
inglise,

eesti, vene,
inglise,
soome

eesti, vene,
inglise,
soome

käevõrud valmivad traadist, lõngast

Vanad riiete uuteks ja huvitavateks
muutmine.

inglise,
soome

eesti, vene,
inglise,
soome

5-15 €

1-2,5 h

15 €

1-1,5 h

eesti, vene,
inglise,
soome

eesti, vene,
soome,
inglise

10-15 €

1-1,5 h

pärlitest või sulgedest.

„Riiete tuunimine“

inglise,

Osalejate
arv

eesti, vene,
Näpunöör paelte punumine.

Kartongist elementide ning neetide

Kartongist liigendnukud

eesti, vene,

Vanus

soome

meisterdamine.

Taimerükis tekstiil

Keeled

Võimalik
läbi viia
väljaspool
Gildimaja

eesti, vene,
soome,
inglise

15-20 €

1-1,5 h

eesti, vene,
soome,
inglise

Töötuba

Kirjeldus

Hind /
ühele in.

Kestus

Keeled

Vanus

Osalejate
arv

Võimalik
läbi viia
väljaspool
Gildimaja

8€/1h

alates 1 h

eesti

täiskasvanutele

6 -…

jah

Marilii Toots

Joogakoda

+372 5262 821

marilii.toots@gmail.com

25 € / 1 h

alates 1 h

eesti, inglise

täiskasvanutele

1

jah

Marilii Toots

Joogakoda

+372 5262 821

marilii.toots@gmail.com

5- 10 €

1h

soome,

alates 5

5-…

jah

Endla Murd

+372 516 7214

murd.endla@gmail.com

al.20 €

2-3 h

eesti, inglise

täiskasvanutele

alates 10

jah

al.15 €

2-3 h

eesti, inglise

alates 6

alates 10

jah

Meister

Koda / rohkem infot

Telefon

E-posti aadress

Erinevad temaatilised töötoad (nt.

algteadmised, erinevad hingamis-

Joogatunnid gruppidele

ja keskendumisharjutused, heli,
visualiseerimine, meditatsioon,

Veeda mantrate õppimine jms.)
Alustatakse vestlusest ning vastavalt

Individuaalsed
joogatunnid ja
kogemusnõustamine

vajadusele võetakse kasutusele
erinevaid praktilisi vahendeid.

Kohtumiste arv ning sagedus sõltub
vajadusest.

Laste- ja rahvalaulude tutvustus

ning laulmine, laulumängud koos
laulmise ja liikumisega, erinevad

Laulumängud

tantsud. Täiskasvanutele erinevate
laulužanride (pop, jazz ine.)

eesti, vene,

tutvustamine ning

inglise

Endla Laulu- ja
Mängukoda

seltskonnamängude mängimine.
Maalimisüritus gruppidele koos

suupistete ja jookidega. Juhendaja

Meelelahutuslik
maalimine

käe all maalitakse samm-sammult
kuulsate kunstnike teoseid ning
vürtsitatakse üritust põnevate

Teele Karro,

Birgit Peterson

Kunstielamuse Stuudio

+372 58 116 375
+372 58 142 645

kunstielamus@gmail.com

faktidega kunstnikust ning teosest.
Lõuendile või tühjale

Lõbus maalimisüritus
lastele

pusleruudustikule lõbusa pildi
maalimine. Lisateenusena

näomaalingute tegemine, soovi
korral ka toitlustamine.

Teele Karro,

Birgit Peterson

Kunstielamuse Stuudio

+372 58 116 375
+372 58 142 645

kunstielamus@gmail.com

