#060284

#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

JUWELEN MAKEN MET ZILVERKLEI - NIVEAU 1

€ 363,00 incl. BTW

KENNISMAKING VAN DE BASISTECHNIEKEN MET EEN EERSTE JUWEEL

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Niveau 1 is het kennismakingsprogramma waarbij men een eerste juweel (ring en hanger) maakt. Na niveau 1 te hebben gevolgd kan men doorstromen naar niveau 2
waarbij de basistechnieken worden uitgebreid.
Niveau 2:
Het zetten van synthetische facetstenen
Het plaatsen van een brochespeld
Het maken van een replica met zilverpasta
Ontwerpenvan een open filligree
Werken met UV-hars
Niveau 3:
Het plaatsen van een zetband in de zilverklei voor cabochon steen
Het zetten van een cabochon steen
Fusen van glas
Reparaties

Omschrijving
Zilverklei is een gemakkelijk te vormen klei die door verhitting wordt omgezet in 99,9% zilver. Er wordt gewerkt met Artclay Silver een fijn zilverpoeder, waaraan een
organisch bindmiddel en water zijn toegevoegd. De vormbare klei biedt ongekende mogelijkheden bij het ontwerpen van zilveren sieraden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Cursisten die zich willen bekwamen in het maken van juwelen in zilverklei.

Bijkomende info
In deze opleiding is het starterspakket inbegrepen:
1 rubber blok
2 zakjes zilverklei (2 x 10 gr)
Basisgereedschap:
1 kartonnen ringmaattabel
1 ringenstok
1 droogrooster met beschermkooi
1 pincet
1 vijl
3 schuurdoekjes
1 tube polijstpasta
1 polijstborstel
1 polijstdoek
zwavellever

PROGRAMMA
Sessie 1:

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#060284

Algemene introductie en inoefenen van kleitechnieken voor het maken van juwelen in zilverklei.
Er wordt begonnen met het maken van een hanger in zilverklei.
Sessie 2:
Het bewerken van de gedroogde zilverklei, het bevestigen van fournituren, afwerken (bakken en polijsten van de hanger).
Sessie 3:
Hoe maak je een ring. Algemene technieken inoefenen en starten met het maken van een ring in zilverklei.
Sessie 4:
Het bewerken van de gedroogde ring en afwerken.

PRAKTISCH
4 sessie(s) vanaf dinsdag 11/05/2021 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 11/05/2021

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

dinsdag 11/05/2021

19:00

22:00

8200 Brugge

dinsdag 18/05/2021

19:00

22:00

dinsdag 25/05/2021

19:00

22:00

dinsdag 01/06/2021

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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