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22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE, SAAT 15-17 ARASI:
 GELECEK IÇIN NAKIŞ
Nakış yaparak geleceği nasıl tasarlayabiliriz? Nakış tekniği
uzun bir geleneğe sahiptir. “Kendin yap” ve “ileri dönüşüm”
ile nakış, hala giysi ve aksesuar tasarlamanın popüler bir
yoludur.
Yönetimii: Ramona Rieder KOMM! derneğinden komm.wien

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE, SAAT 15-17 ARASI: 
 LIFEHACKS VE FLINTQ *
Kahve pişirmen sonsuza kadar mı sürüyor? Borudaki lastik
conta kırılmış mı? Beyaz spor ayakkabılarınızı tekrar nasıl
temizlersiniz? Kırık veya kusurlu eşyalarınızı getirin, ipuçları
ve püf noktaları ile kendinizi şaşırtın.
Yönetimi: Marlies Möderndorfer "reCycles - Bicycle Art and
Culture Project" derneğinden recycles.at ve   Julia Galimova
KOMM! derneğinden  komm.wien

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE, SAAT 15-17 ARASI: 
 TAZE BASILMIŞ ESKI KUMAŞLAR
- KOLAYLAŞTIRILMIŞ SERIGRAFI
Eski tişörtünüz sıkıcı görünüyor ya da aslında uzun
zamandır kumaş basmayı öğrenmek mi istiyordunuz? kendi
yaptığınız şablonlar veya bizim tarafımızdan hazırlanan
motifler ile eski artıkları Atölyemizde kolayca yeni bir
parlaklığa kavuşturabilirsiniz.**
Yönetimii: Ramona Rieder KOMM! derneğinden komm.wien

12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE, SAAT 15- 17 ARASI: 
 FESTIVAL VE OUTDOOR TÜYOLARI - ÇADIRLARI,
ARMUT KOLTUKLARI, AYAKKABILARI VB.
TEKRAR KULLANILIR HALE GETIRMEK 
Çadırınızda delik, kırık bir direk veya sızdıran dikişler mi
var? Pufunuz içindekileri odaya mı dağıtıyor?
Ayakkabılarınız artık yaz yağmuruna dayanamıyor mu? O
zaman eşyalarınızla bize gelin ve dışarıdaki maceralar için
her şeyi yeniden uygun hale getirin. 
Yönetimi: Julia Galimova KOMM! derneğinden komm.wien

13 AĞUSTOS 2021 CUMA , SAAT 15-17 ARASI:
KARA DELIK - AHŞAPTA, METALDE,
DUVARLARDA VE PLASTIKTE - FLINTQ *
Matkaplara fazlasiyla saygınız var, hatta onlardan korkuyor
musunuz? Duvara bir şey asmak istiyor ama nasıl
yapacağınızı bilmiyor musunuz? Bu Atölyede akülü matkabı
ve günlük hayatta faydalı olan diğer aletleri nasıl
kullanacağınızı öğreneceksiniz. 
Yönetimi: Julia Galimova KOMM! derneğinden komm.wien

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE , SAAT 15-17 ARASI:
 TOHUM BOMBALARI ATÖLYESI - TOHUM
TOPLARI YAPMA VE TOHUM TAKASI 
Dairenizin etrafındaki alan gri ve kasvetli mi? Şehirde
arılara ve kelebeklere daha fazla yaşam alanı vermek ister
misiniz? Birlikte, beton çölleri bitkilerle canlandırmak için
her yere serpebileceğiniz tohum topları denilen “tohum
bombaları” üretiyoruz.
Yönetimi: Julia Galimova KOMM! derneğinden komm.wien

26 AĞUSTOS 2021 CUMA, SAAT 14-18 ASARI:
 DIY KEDI BALKONUNU KENDIN INŞA ET 
Bizim de yardımımız ile basit bir konsepti takip ederek
kendi kedi balkonunuzu inşa edin. Tek yapmanız gereken,
pencerenizin fotoğraflarını ve ölçülerini önceden
göndermek. 
--> Malzeme ücreti: 30€
Yönetimi: Julia Galimova KOMM! derneğinden komm.wien

3 EYLÜL 2021 CUMA, SAAT 15-17 ARASI:
 YÜKSEK! PIKAP, HOPARLÖR VE KULAKLIK
TAMIRHANESI 
Eski pikap artık çalışmak istemiyor, en sevdiğiniz
kulaklıklarınız hayata küstü yada hoparlörleriniz mi
hışırdıyor? Kendi başınıza nasıl onarabileceğinizi ve sesin
keyfini nasıl yeniden keşfedebileceğinizi profesyonel
uzmanlardan öğrenin.
--> Malzeme ücreti: 5€
Atölye lideri: Lukas Moser, elektro- geliştiricisi ve müzik
aşığı 

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE, SAAT 14-19 ARASI: 
 SERIGRAFI ATÖLYESI - BIRLIKTE DAHA IYI 
Bu atölyede, serigrafinin heyecan verici tekniğine dair rahat
anlasilir bir fikir edinebileceksiniz. T-shirt, bez çanta, çay
havlusu gibi yanınızda getirdiğiniz tekstil ürünlerine birlikte
bir motif basacağız.**
Yönetmi: STUDIO KATU'dan Nathalie Pelet studiokatu.com

1 EKIM 2021 CUMA, SAAT 14-18 ARASI:
 SQUAREWAVE SYNTH WORKSHOP - ELEKTRONIK
SESLERI KENDINIZ OLUŞTURUN
Kalbiniz elektronik sesler için atıyor ve uzun zamandir
kendinizi bu alanda denemek mi istediniz? Bu atölyede
elektroniğin temellerini öğrenecek ve 3 osilatör ve farklı
kontrol seçenekleri ile drone üreten bir devre kartı
donatacaksınız. 
Zorunlu olmayan ama alsanız pratik olacak eşyalar:
Bluetooth hoparlör, havya.
--> Malzeme ücreti: 10€
yönetimi: stefan*voglsinger setzkasten Wien derneğinden &
studiopraxistest'ten Uli Kühn praxistest.cc
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** Lütfen yanınızda getirin: Çanta, tişört, bez havlu, kumaş
artıkları gibi tekstil ürünleri... Açık renkli, düğmesiz, fermuar ya da
cepsiz; ya da baskı yüzeyinden uzakta cebi olan kumaşlar (beyaz
veya renkli). Kumaş üzerine baskı yapmak için su bazlı serigrafi
mürekkepleri kullanıyoruz, baskı yapıldıktan sonra maksimum
40°'de yıkanabilir.

*·FLINTQ * atölyeler sadece kadınlara * lezbiyen * inter * non-
binary * trans * kuir * kişilere açıktır.

kayıt olunması rica edilir:
office@komm.wien

Atölye çalışmaları Almanca ve / veya İngilizce olarak ve diğer dillerin
yanı sıra eller ve ayaklarla yapılır - tüm diller kabul edilir. 
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