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#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KERAMIST

PRIJS ONBEKEND

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 vrijdag 17/09/2021 - Brugge
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