LIMEIRA PATCHWORK 2018 COMEÇA NO SHOPPING NAÇÕES
Maior evento anual de Limeira receberá visitantes de todo o Brasil.
A nona edição da Limeira Patchwork, um dos maiores eventos do Brasil neste
segmento, começa nesta quinta-feira, 13 de setembro, no Shopping Nações. A
cerimônia de abertura acontecerá às 12h, quando os organizadores irão
desfazer o tradicional laço de patchwork na porta principal da área de eventos
do Nações.
Até domingo, 15 de setembro, a Limeira Patchwork receberá milhares de
visitantes. Estão confirmadas as vindas de 86 caravanas de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal.
A Limeira Patchwork 2018 teve 172 estandes vendidos, número superior ao do
ano passado. No total, a feira terá 154 expositores. Há 11 estandes de Limeira,
além de outros profissionais vindos de sete estados do Brasil que, juntos,
equivalem a 59 cidades representadas.
A principal novidade deste ano é o Espaço do Artesão, local com nove
expositores que irão oferecer itens variados como joias artesanais, brincos,
anéis, crochê, bordados, biscuit, vagonite, mantas, aromatizadores de
ambientes, cosméticos artesanais, madeira, doces artesanais, cachaça
artesanal, temperos e pimentas.
A Limeira Patchwork também oferecerá cursos e oficinas com uma hora de
duração. Serão aulas de costura criativa para fazer bolsas, nécessaires,
bichinhos em feltro e tudo utilizando costura manual e técnica de estruturação
de acessórios. Os materiais e os kits serão fornecidos e o aluno já vai sair do
curso com o objeto pronto em mãos.
A feira terá ainda um espaço destinado para o Concurso Limeira em Patchwork
2018. Estarão expostas as 27 obras participantes, recorde absoluto diante das
edições passadas. A temática “Poesia e Patchwork” propôs aos artistas a
produção de arte-têxtil que homenageasse a poesia de algum autor brasileiro.
A Limeira Patchwork faz parte da programação que o Shopping Nações preparou
para comemorar o aniversário da cidade. “No final de semana do aniversário de
Limeira, é uma honra receber visitantes de todo o Brasil aqui no Nações. É o
maior evento anual da cidade e está tudo pronto para mostrar a quem vem de
fora o que Limeira tem de melhor”, destacou.
A feira estará aberta ao público até domingo das 12h às 19h. O Shopping Nações
Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira – Piracicaba), 4500. O
estacionamento é gratuito, independentemente do tempo em que o veículo
permanecer no local.

