
Art Gallery - Triệu Đóa Ho� ng  

Bạn thân mến! 

Hoa & Tranh: Những nét đẹp tuyệt vời 

lung linh sắc màu luôn làm bạn thấy tươi 

vui, yêu đời và thư giãn hơn sau một 

ngày làm việc bận rộn. 

Và điều đặc biệt hơn nữa khi chính từ đôi 

tay bạn vẽ nên những bức tranh hay tạo 

nên những bông hoa xinh đẹp kia chỉ từ 

bột đất sét. 

Chúng tôi mời bạn cùng tham gia sáng 

tạo để thỏa niềm đam mê và hãy để cho 

đôi tay của chính mình bay bổng bạn 

nhé.  

Website: saigonclayart.com 

Email: saigonclayart@gmail.com 

440/7 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận 

Các lớp ve�  Tranh hoa đa� t 

Lớp 1 

 Hình họa căn bản 

 Phương pháp dựng hình 

 Vẽ sáng tối 

 

Lớp 2 

 Màu cơ bản 

 Vòng màu thuần sắc 

 Màu tương đồng, tương phản 

 

Tranh tĩnh vật hoa 

Tranh phong cảnh 
 

 
 

Thời gian:  

Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 

Sáng: 8h30 đến 11g30 

Chiều: 13h30 đến 16h30 

 

(Nhận học viên mỗi ngày) 

Các lớp tạo hı̀nh Hoa đa� t 

Lớp 1A 

 Hoa Loa kèn - Calla Lily flower 

 Hoa Cúc trắng - Daisy 

 Hoa Tú cầu - Hydrangea flower 

 Dâu - Strawberry 

 

Lớp 1B 

 Hoa Bìm bìm - Morning Glory 

 Hoa Thủy tiên - Narcissus flower 

 Hoa Đồng tiền - Gerbera flower 

 Cây Chuối—Banana tree 

 

Lớp 1C 

 Lan Hoàng hậu - Cattleya orchid 

 Hoa Bách hợp Thủy tiên 

 Hoa Linh Lan - Lily of the Valley 

 Hoa Hướng dương - Sun flower 

 

Lớp 2A 

 Lan Hồ Điệp - Phalaenopsis orchid 

 Hoa Mai - Apricot flower 

 Hoa Pansé - Pansé flower 

 Hoa Tulip - Tulip flower 

 

Lớp 2B 

 Hoa Hồng - Rose flower 

 Hoa Thạch Thảo - Aster flower 

 Hoa Sen - Lotus flower 

 Hoa Sao Nhái - Cosmo flower 

 

Lớp 2C 

 Lan Vanda Pachara orchid 

 Hoa Đào - Cherry blossom 

 Hoa Poppy - Poppy flower 

 Hoa Súng - Waterlily 


