Проектиране, изграждане и поддържане на малки градски градини.
Нашата градска градина - перваз на прозорец, тераса, балкон, малък вътрешен двор, покрив на гараж или
интериор може да ни бъде източник на на вдъхновение в ежедневието. Когато сме обкръжени от красивото,
ние се чустваме и действаме по различен начин – релаксираме, зареждаме се, вдъхновяваме се, взимаме
иновативни решения.

За кого е предназначен този тренинг?
- за хората, които искат да знаят как сами да проектират и изградят градината си
- за хората които искат за знаят как да поддържат растенията в градината или на балкона, така че тя да е
красива и ефектна през всеки сезон
- за хората, които искат да направят артистични градини в ситуации с дефицит на светлина, на пространство,
на почва или на време
- за хората, които искат да си направят красиви интериорни градини
- за хората, които искат да се запознаят с възможностите на градинското изкуство
- за хората, които искат да придобият нови умения и веднага да ги приложат на практика.
Целта на тренинга е да се стимулира творческото у всеки. Разделен на пет тематични модула, всеки с
продължителност 3часа
В практическата част ще прилагаме наученото за вашата конкретна градина. Ще работим върху найпоходящата за вашата градина и интериор композиция, ще подбираме подходящите растения и ще решаваме
какво е практично и какво ни е интересно да „се случва” в нея. Ще генерираме идеи за начина, по който да
аранжираме рециклирани или нискобюджетни материали, така че с минимални средства да имате весели,
артистични и авангардни решения в интериора, в градината или на терасата.
Ще имате възможността да си тръгнете с идеи, които веднага да приложите на практика, с ескизен начален
проект или с произведение на изкуството. И много вдъхновени и заредени с творческа енергия!
Програма:
Първият модул разглежда: Проектиране на градината ни. (Градини на сянка).
-Нещата, с които се съобразяваваме за да създадем красиво и удобно пространство.
-Какво ще има в градината ни? Какво искаме да „се случва” в нея?
-Как ще изглежда тя ? Каква композиция ни харесва?
-Какви са предимствата на това да строим и изграждаме градината си по проект?
-Ще се научим как да подхождаме в ситуации, в които има недостиг на пространство, на плодородна почва, на
време или на светлина като се вдъхновим от минималистичните градини.
-Общи знания за видовете растения. Растения, подходящите за сенчести места видове (ако има време).

Втори модул: Красиво оформяне на тераси, балкони и други видове малки градини.
-Какво е най-подходящо „да се случва” на терасата ни ?Как да оформим различни тематични кътове - за
сядане, релаксация или хранене на открито? Пергола, навес,барбекю или камина на открито? Подходящи
настилки и осветление за терасата.
-Как да си направим временна или трайна водна площ?
-Как да оформим красиво балкона си с висящите кошници и сандъчетата?
-Класически и аванградни варианти за аранжиране на растения в съдове.
-В съдове или в цветарник да засадим растенията?
-Най-подходящите растения и декоративни съдове за терасата.

-

Трети модул: Весели, артистични и авангардни решения в интериора, в градината или на терасата ни с
подръчни и рециклирани материали.
Как да превърнем в произведения на изкуството практични предмети като маси, пейки, столове или хранилка
за птици?
Скулптури в градина ни от евтини и рециклирани материали....
Авангардни решения от рециклирани материали.
Как ефектно и евтино да урасим пространсвото си по повод на събитие?

Четвърти модул: Отглеждане на плодове, зеленчуци и ароматно-кулинарни растения в градината и на
балкона. Поддържане на градината и терасата през различните сезони.
- Форма и композция на билковата, плодната и зеленчуковата градина
- Партери, нот-градини, билкова градина
- Как да аранжираме красиво зеленчуците, плодни храсти и дървета?
- Отглеждане на билки в цветаници и съдове.
- Как да поддържаме градината и терасата си през всеки сезон – пролет, лято, есен и зима.

Пети модул: Класически и нестандартни начини за аранжиране на растения и интериора.
-Как да подберем подходящите растения за нашия интериор?
-Какви композиционни принципи за аранжиране на съдове с растения да следваме?
-Как да направим „зелена стена” и „растителен параван”?
-Как да използуваме епифитните растения?
-Безпочвено отглеждане на растения.
-Техники за „ форсиране” на луковични растения като нарциси, лалета, минзухари, зюмбюли за да ранно
цъфтене

Важно! Донесете „заснемане”- размери и форма на пространството, което искате да оформите.
Продължителност на всеки модул 3часа
Провежда се от Вержиния Костова, ландшафтен архитект

