COCIÑANDO
CON SABOR A ENTROIDO

XUVENTU
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É tempo de disfraces, festas e como non,
da gastronomía que vai intrinsécamente
unida a estes festexos. Filloas, orellas,
rosquillas… só imaxinalas xa se nos fai
a boca auga, porque en Lugo vólvense
especialmente deliciosas en entroido.

Días: 11 e 18 de febreiro
De 19:00 a 21:00 horas
10 prazas
Prezo: 1,64 €

Obradoiro de
tatuaxes de henna e de
calcOmAnías imprimibles
Sabías que a henna foi e segue sendo unha das
tinturas naturais máis populares nos países
orientais e do Magreb? Nos últimos anos xa se
foi introducindo en Occidente e este Entroido
en Lugo poderás achegarte á cultura estética
destas sociedades a través da henna, realizando
tatuaxes sen agulla, temporais e totalmente
indoloros que duran de 2 a 3 semanas na pel.
Apúntate ao obradoiro, confía na túa
creatividade e crea calcomanías imprimibles
para o teu disfrace de Entroido.

Días: 20 e 21 de febreiro
De 17:00 a 20:00 horas
20 prazas
Actividade gratuíta

Se queres estar ao día das próximas
actividades para a xuventude
síguenos nas redes socias.
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Aproveita este obradoiro para aprender a facer
as mellores receitas do Entroido galego e xa de
paso collerlles o tranquilo con este obradoiro.

ACTIVIDADES
DE ENTROIDO
DIRIXIDAS Á
MOCIDADE ACTIVA!

Concellería de Muller
Igualdade e Xuventude

Obradoiro de
maquillaxe de Entroido
Es das persoas que odia as máscaras
e aínda non tes maquillaxe para o teu
disfrace? O Entroido xa está aquí é
un bo disfrace non está completo sen
unha boa maquillaxe, así que tanto
se che presta maquillarte coma se
se che dá fatal, con este obradoiro
aprenderás as técnicas infalibles para
transformarte en quen decidas.

Días: 22 e 24 de febreiro
De 17:00 a 20:00 horas
20 prazas
Actividade gratuíta

ACTIVIDADES
DE ENTROIDO
DIRIXIDAS Á
MOCIDADE ACTIVA!

www.lugo.gal
facebook.com/xuventudeLugo
facebook.com/ConcellodeLugo
@concellodelugo
@concellolugo

Concellería de Muller
Igualdade e Xuventude

Inscrición e obradoiros na
Casa da Xuventude
(Xesús Bal e Gay)
T.982 297 444
Prazas limitadas por orde
de inscrición

