
Lyst til å sende barna på en spennende aktivitet der de kan lære 

mer om smykkekunst, og utvikle sine kreative og kunstneriske 

evner? 

Da bør du ta en titt på hva Pieces Uniques på Frogner kan tilby 

de unge og håpefulle. 

I følge Sandrine er det mange grunner til at barn bør 

prøve et kreativt kurs. 

Barn har godt av å lære seg å tenke på utsiden av 

boksen. Barns fantasi og kreativitet har ingen grenser. 

Kunst og håndverk er en fantastisk måte å få brukt 

disse egenskapene til noe produktivt. Barna kan velge 

mellom mange ulike materialer, farger og former 

innenfor en rekke ulike kurs. 

Og hvem vet; kanskje er kimen lagt for at barnet finner 

seg en spennende hobby, som på sikt kan utvikle seg til 

en karriere innenfor kunst eller grafisk design. 

Utfoldelsen og selvrealiseringen er noe av det flotteste 

med å jobbe som juveler kan Sandrine fortelle.

«Barn tar lett til seg læring og mestrer nye oppgaver 

raskt. Våre kurs er med på å utvikle barnas sosiale 

ferdigheter og stimulerer samtidig til kreativitet og 

kritisk tenkning. 

Vi lærer barna å bruke sin fantasi og skaperkraft. Det 

er en glede å se at de øver opp ferdigheter som hånd til 

øye – koordinasjon, konsentrasjon og fingerferdighet. 

I tillegg har vi det utrolig morsomt på kursene! Barna 

finner enorm glede i å skape alt de lager om til små 

mesterverk! Og selvfølgelig får de ta med alt de lager 

hjem» 

Velkommen skal dere være! 

Kreativ Workshop hos 
Pieces Uniques

Emalje-smykkekurs

Pieces Uniques er en eksklusiv gullsmed som har spesialisert 

seg på smykker som lages eksklusivt for den enkelte kunde. 

I den kreative prosessen som oppstår mellom juveleren og 

kunden så daglig leder Sandrine Munoz potensiale for å lage en 

rekke spennende kurs. 

«Jeg hadde lenge tenkt på hvordan kundedialogen forløser et 

kreativt element hos kunden.

Mange har fortalt meg at vårt arbeid virkelig har gjort dem 

interessert i arbeidet som ligger bak det å lage et smykke» 

«Det er derfor en glede å kunne tilby både barn, ungdom og 

voksne kunnskap om kunstteknikker, og se hvordan de virkelig 

får brukt sine kreative ferdigheter»

Pièces Uniques tilbyr en rekke ulike drop-in kurs på ukedager. 

Smykkekurs, porselensmaling, papirdekorasjoner, fjærarbeid, 

beading, montering, collager og tre-maling for å nevne noe. 

Sandrine garanterer en morsom og lærerik kunstopplevelse 

der kursene blir tilrettelagt både i små grupper, eller som en 

til en undervisning. I tillegg arrangerer Pièces Uniques også 

barnebursdager med ulike temaer.

Papirblomst kurs
Ulldukker kurs

Smykkekurs for barn

Gouache malekurs

 boutique@piecesuniques.no

922 29 727

piecesuniques.no

Pieces Uniques Jewelry piecesuniques.no

• Kurs fra mandag til søndag

• Se kurskalenderen på vår hjemme    

   side for mer informasjon

• Book online eller ring oss

• Kreativ sommerleir i ferier

• Vi har kurs både for barn, ungdom 

   og voksne
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