#140874

#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

GLASBLAZEN BASISTECHNIEKEN - INITIATIE

€ 181,50 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Glasblazen is het transformeren van glas tot een uniek kunstwerk.
Het glasblazen met de brander is de fascinerende omvorming van een glazen buis of staaf in een sier- of gebruiksvoorwerp.
Dit gebeurt door het verhitten en vervolgens trekken, duwen en blazen van glas.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die creatief bezig is met materialen en het glasblazen wil toepassen in hun werkgebied.
Mensen die de techniek van het glasblazen wil aanleren.

Methodologie
Via praktijk en demonstratie worden er diverse technieken aangeleerd.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Tijdens dit kennismakingsprogramma leer je de basistechnieken inoefenen. Je leert een parel te maken uit glas.
Je vervaardigt beperkte siervoorwerpen uit glas. Na de basistechnieken kan je doorstromen naar thema opleidingen waarbij de basistechnieken worden uitgebreid.
Kerst:
Blazen van een kerstbal met verschillende kleuren en tekeningen
Vormen van versieringen, ijskegels, kerstboompje, ...
Boetseren van een engeltje of een klokje
Maken van parels en druppels
Pasen
Verder perfectioneren van basishandelingen
Blazen en decoreren van paaseieren met verschillende kleuren en tekeningen
Boetseren van een paashaas
Maken van parels in verschillende kleuren

PROGRAMMA
Kennismaking met de basistechnieken, de brander en verschillende soorten glas.
Sessie 1: Een punt trekken uit een holle buis, zowel zacht als hard glas
Sessie 2: Een kleine bol blazen
Sessie 3: Maken van een parel
Sessie 4: Boetseren met hard glas, bv. een muis, een rups, een vis, ...

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

dinsdag 01/10/2019

19:00

22:00

dinsdag 08/10/2019

19:00

22:00
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Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 15/10/2019

19:00

22:00

dinsdag 22/10/2019

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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