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vabljeni na predavanje,
pogovor in praktične
nasvete
predane ljubiteljice
vrtnarjenja in narave:
Nade Vreže
(Čar vrta):
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pogovor in praktične
nasvete
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vrtnarjenja in narave:
Nade Vreže
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VRTNARIM, TOREJ SEM!

VRTNARIM, TOREJ SEM!

(Vrtnarjenje na vrtu, na podeželju, v lončkih, na terasah, v mestih…)
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V dvorani Hiše generacij Laško,
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(Savinjsko nabrežje 6).
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Za vse, kar nastaja v ČARu VRTa, Nada Vreže s.p.
predstavljajo temeljno inspiracijo čarobni vrtovi doma in po
svetu ter vedno navdihujoča Narava – od tod prihajajo
materiali, ki se pod spretnimi prsti in z dobršno mero
ustvarjalnosti spreminjajo v unikatne cvetne dekoracije doma
in vrta, unikatni ekološki nakit, voščilnice za različne
priložnosti in še v mnoge druge očarljive sezonske kreacije,
ki preprosto navdušijo.
Poleg načrtovanja, oblikovanja in svetovanja o vrtovih, je
osnovna dejavnost izobraževanje – predavanja, delavnice ipd.,
s katerimi bogato zakladnico znanja s področja oblikovanja
vrtov predajam vsem, ki jih ta tema zanima in notranje
bogati.
Za mano je študij agronomije na BF v Ljubljani, kaljenje in
bogatenje strokovnega znanja v Vrtnarstvu Celje, predajanje
znanja in sodelovanje z nadebudnimi in ustvarjalnimi dijaki
Vrtnarske šole Celje (sedaj Šole za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje), vrtnarska potovanja po Evropi, strokovno
izpopolnjevanje pri Jeleni de Belder Kovačič, raziskovanje
Narave v zavarovanem območju Kozjanskega parka ter
začetek samostojne podjetniške poti v ČARu VRTa, Nada
Vreže s.p. (vir: https://nadavreze.wordpress.com/about-nada-vreze/)
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