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#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HANDBOEKBINDER

€ 435,60 incl. BTW

DE WERELD VAN DE BOEKEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Men kent voldoende technieken om te komen tot:
Een volledig afgewerkt, ingekast boek, een particuliere band, een bradel, een kloosterband, een Franse band, een registerbinding, een overslagdoos, een
foedraal
Je kunt de basisregels naleven voor het uitvoeren van al deze technieken
Je zorgt voor een mooie afwerking
Je drukt een persoonlijke stempel op het werk, door bv materiaalkeuze
Je kunt een begeleidend dossier opstellen
Je maakt een budgetbegroting en een kostenberekening

Omschrijving
Het handboekbinden is een zeer oud ambacht dat al in de vroege Middeleeuwen in kloosters werd beoefend. Het feit dat wij tot op de dag van vandaag nog kunnen
beschikken over geschreven bronnen van vele honderden jaren oud, is mede daaraan te danken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die reeds actief is binnen de archief- of restauratiesector of personen die zich professioneel wil heroriënteren in de wereld van de boeken.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

PROGRAMMA
Basis boekbinden (120u)
Verschillende bindwijzen
Ingekast boek
De particuliere band
Registerbinding
Basis bindtechnieken
Bradel met foedraal
Franse band (72u)
Engelse band (64u)
Conserveren van dozen en portfolio's (40u)
Eindproef

PRAKTISCH
2 jaar vanaf woensdag 09/09/2020 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf woensdag 09/09/2020

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur

Einduur
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Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

8200 Brugge

Cursusmateriaal
Handboeken, syllabi en kopieën zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Tijdens de praktijklessen is het gebruik van het persoonlijk basisgereedschap noodzakelijk.
potlood
dunne metalen lat die begint op 0 van 30cm en van 50 of 60cm
teflon vouwbeen
breekmes
priknaald met verwisselbare naald
enkele lijmpenselen, verschillende diktes
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