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 Cum luna Noiembrie a fost una fructoasa in ceea ce priveste proiectele si obiectivele Centrului Cultural Palamari’s, ne propunem o 

luna Decembrie la fel de roditoare si bogata in inspiratie si creativitate. 

 

“Sa ne aducem aminte” 

-recapitulativ luna Noiembrie 2013- 

 Tara lui Martinel- gradinita nr.4 cu program prelungit din Codlea 

 Cum Martinel, binecunoscuta mascota Reinert, a iubit intotdeauna aventurile si calatoriile, Centrul Cultural Palamari’s a 

condiderat ca o vizita a gradinitei nr.4 cu program prelungit din Codlea ar reprezentat pentru acesta o ocazie buna de a cunoaste copii 

cuminti si creativi si de a-si face noi prieteni. Astfel ne-am hotarat ca in data de 22 Noiembrie sa le facem o surpriza prichindeilor facandu-

le cunostinta cu Martinel. Pentru a-i demonstra acestuia cat de creativi sunt, copiii au decorat si au colorat, cu mult entuziasm, cate o punga 

de hartie, pe care i-au prezentat-o mai apoi cu mandrie ursuletului. Micii ucenici s-au bucurat de prezenta mascotei Reinert, au ascultat 

povestea aventurilor sale, au participat la un atelier creativ si la o sesiune foto individuala, plecand acasa cu suvenirul confectionat chiar de 

ei si cu cadouri oferite de Reinert, sponsorul acestei actiuni.  Multumim gradinitei nr 4 din Codlea, echipei Reinert si in special lui Martinel, 

pentru o zi superba si plina de creativitate! 

 

 Atelier de pictura pe ceramica  

 Dupa cum bine stiti, promovarea traditiilor si indeletnicirilor traditionale romanesti reprezinta principalul obiectiv al echipei 

Palamari’s. Cu un real entuziasm, am incercat, pe data de 19 noiembrie, sa dezvaluim unui grup de 32 de prichindei, elevi in clasa I,  

frumusetea si delicatetea picturii pe ceramica.  

 Fiecare mic mester a avut ocazia sa invete aceasta tehnica pas cu pas, exersand cu rabdare si  pictand propriului ghiveci de ceramica. 

Rezultatele au fost cele asteptate, in urma atelierului ce creativitate rezultand o mica expozitie de ceramica pictata, imaginatia celor mici 

punandu-si amprenta pe suvenirul pe care l-au pastrat ca suvenir al acestei zile plina de creativitate.  

 

 



 

 Concurs Arpis 

 Retete savuroase, participanti inspirati! Cam asa s-ar putea creiona rezultatele concursului “Retete ca la mama acasa, care s-a 

finalizat luni (19 Noiembrie) prin desemnarea celor 3 ”gurmanzi castigatori”.  Participantii au avut la dispozitie 2 saptamani sa gandeasca, sa 

gateasca si sa impartaseasca o reteta “ca la mama acasa”, folosind produsul Malai Premium Arpis.  

 Atat www.arpis.ro cat si www.palamaris.ro tin sa multumeasca tuturor participantilor pentru retetele impartasite si pentru timpul 

alocat acestui concurs. 

 Pentru cei mai pofticiosi dintre voi, am pus bazele micului ghid de preparare a malaiului Arpis, in format electronic, pentru ca 

malaiul sa-si gaseasca locul bine-meritat in bucataria ta. Vei gasi aici 35 de retete, pe cat de aspectuase, pe atat de gustoase si creative. Va 

invitam sa le parcurgeti accesand link-ul de mai jos si sa le puneti in practica, cu promisiunea ca nu veti avea nimic de pierdut.  

http://prezi.com/89ab_3vu_nb6/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru mai multe informatii si acces la fotografiile realizate in cadrul celor 3 evenimente, va rugam accesati link-ul de mai jos care va 

va redirectiona catre rubrica “Noutati” din cadrul site-ului oficial al Centrului Cultural Palamari’s.  

http://www.arpis.ro/
http://www.palamaris.ro/
http://prezi.com/89ab_3vu_nb6/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Va urma… 

 

 Cum luna Decembrie este luna sarbatorilor, a cadourilor si a momentelor petrecute alaturi de cei dragi, 

Centrul Cultural Palamari’s organizeaza ateliere creative care se integreaza perfect in tematica sarbatorilor de 

iarna. Principalele actiuni ce se vor desfasura in perioada imediat urmatoare si la care va asteptam sa 

participati in numar mare, sunt:  

 →8 decembrie- Hornbach- “Atelierul gustului” decoratiuni pe turta dulce 

 În cadrul acestui atelier cei mici vor învăța cum să decoreze turtă dulce. Atelierul se va desfasura în incinta 
magazinului Hornbach Brasov, iar produsul realizat rămâne în posesia copiilor. 

 →12 decembrie- Hornbach- personalizare cutiute bomboane tehnica quillling  

 Quilling-ul este arta rulării hârtiei. In cadrul acestui atelier, care se va avea loc in Hornbach, cei mici vor putea 
decora cate o cutie de bomboane pe care o vor pastra ca suvenir. 

 →14 decembrie- Eliana Mall - Creativitate si gust pt prichindei-  

 In cadrul acestui atelier cei mici vor avea ocazia sa participe la 3 ateliere de creativitate: 

-Interval orar 1100-1200: Personalizare pungi + quiz 

-Interval orar 1215-1315: Personalizare cutii de bomboane prin tehnica quilling 

-Interval orar 1330-1430: Concurs cu tematica “Gustari cu poveste” premii Reinert 

                             1445 
: Desemnarea castigatorilor concursului “Gustari cu poveste” 

→15 decembrie- Centrul Palamaris- Ateliere traditionale 

-Atelier de pictura pe ceramica 

-Atelier personalizare globuri 


