#050457

#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KERAMIST

€ 411,40 incl. BTW

WORD KUNSTENAAR MET AARDE EN VUUR

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Keramische begrippen: verschillende soorten klei, aardewerk, steengoed, porselein,...
Toegepaste kunstgeschiedenis: inzicht in historische en hedendaagse keramiek, verwerven van een kunstkritische beoordeling.
Hanteren van verschillende boetseer- en opbouwtechnieken, gebruik van mallen, vormstudie en vormgeving
Decoratietechnieken: graveren, engobes, oxides, pigmenten, glazuren,...

Omschrijving
In deze opleiding leer je allerlei soorten klei kennen, maar ook de afgewerkte producten zoals 'aardewerk', 'steengoed', 'porselein',... . Je krijgt een overzicht van de
historische en hedendaagse keramiek, belangrijke inspiratiebronnen voor eigen creaties.
Voor het boetseren bestaan er verschillende technieken die je onder de knie zult krijgen. Je leert mallen gebruiken, graveren en glazuren.
Aan jou de keuze voor gebruikskeramiek of voor een verfijnd kunstwerkje!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze 3-jarige beroepsopleiding richt zich tot personen die als zelfstandige tewerkgesteld zijn in de sector of personen die zich beroepshalve wensen te heroriënteren in
de kunstambachtelijke sector.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschri erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Wie tevens de cursus 'succesvol onderrnemen' volgt te
Syntra West en slaagt in het examen (of hiervan reeds een getuigschri op zak hee ) ontvangt het ondernemersdiploma en is in orde met de vestigingswet. Zo kan je
meteen van start als zelfstandig ondernemer.

PROGRAMMA
Kunstgeschiedenis en bezoeken
Kunstgeschiedenis
Bezoeken
Klei
Grondstof klei
Klei-onderzoek
Voorbereiden van de klei
Additieven
Werktuigen
Opbouwtechnieken
Kleikeuze en behandeling
Boetseertechnieken
Mallen
Knijpvormen
Kleirollen en repen
Plakken klei
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Gietkleien, gietporselein
Hulpmiddelen
Vormstudies en vormgeving
Decoratietechnieken
Theoretische inleiding
Praktische vaardigheden
Glazuren
Bakprocessen
Keramist als zelfstandig beroep
Inrichting atelier
Kostprijsberekening en prijsbepaling
Marketing
Subsidiekanalen

PRAKTISCH
3 jaar vanaf dinsdag 08/09/2020 - Brugge
3 jaar vanaf woensdag 09/09/2020 - Brugge

Begindatum

Lesdata

09/09/2020

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Cursusmateriaal
U brengt best een werkschort, handdoek en spons mee.
Tijdens de praktijklessen is het gebruik van het persoonlijk basisgereedschap noodzakelijk.
Emmers met deksel min. 5 l - minimum 5 stuks
Plastiek bak met deksel
Plastiek bakjes bv van margarine…
Tandenborstel
Zachte en dunne plastiek, ritselplastiek bv pedaalemmerzakjes
Gewone plastiek
Papier en plastiek tape
Krantenpapier
Alcoholstift
Oude roosters uit diepvriezers en ovens (containerpark)
Karton
Uienkam
Oude creditcards
Stofmasker
Plastiek handschoenen
Sponzen: schuursponsjes en gewone sponzen
Oude mascara borsteltjes: om perforaties te vrijwaren van glazuur
Waterverstuiver (oude flacons van producten)
Kleinaald
Penselen:
rond / zachte haren: verschillende diameters
plat / zachte haren: verschillende breedtes
plat / harde haren, varkenshaar: verschillende breedtes
Metalen loomers: glad en getand
Houten loomers: verschillende vormen
Rubberen loomers: verschillende vormen
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Snijdraad voor klei
Houten spatel met vlakke onderkant
Aardappelmesje
Dunne mesjes (scalpels): verschillende vormen
Boetseerhoutjes: verschillende vormen, worden meestal per set verkocht
Snijmirettes = geslepen platte draad
Boetseermirettes = met ronde draad
Latjes in hout: verschillende diktes: 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1cm lengte: +- 40 cm
Alle soorten vindmaterialen om indrukken te maken in zachte klei:
Bv, Stoffen met structuur, gaasdraad, touw, rijst, koffiebonen, zaden, en zoveel meer
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