#170030

#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

CREATIEF HANDLETTEREN OM JOUW EIGEN ZAAK/PRODUCT IN DE
KIJKER TE ZETTEN.

€ 363,00 incl. BTW

HANDLETTEREN OM JOUW EIGEN ZAAK/PRODUCT IN DE KIJKER TE ZETTEN.

OMSCHRIJVING

Introductie
Handletteren is HOT! Mooie getekende letters om een wenskaart te maken of om een product in de kijker te zetten.
In deze opleiding start je van nul, je hoeft zelfs geen mooi handschrift te hebben!
Je krijgt duidelijke stap-voor-stap tips, handige trucjes, heel veel inspiratie voor allerlei projecten. Je werkt zowel op papier als op vensters en borden.

Omschrijving
Handletteren is het tekenen van letters in allerlei vormen, afmetingen en stijlen.
Het is de ideale manier om je zaak of bepaalde aspecten helemaal in de kijker te stellen. Denk maar aan een leuke menukaart, een verwelkomingsbord, een mooie
quote in je paskamers,… Je kan er ook leuke wenskaarten mee maken.
We starten op papier met het uitwerken van verschillende lettertypes en eenvoudige illustraties. Daarna gaan we over op handletteren met de brushpen en
aquareleffecten, we gaan handletteren op glas (etalages) en op krijtbord.
Tijdens deze opleiding leer je het volledige gamma van mogelijkheden kennen, je krijgt heel wat informatie over de verschillende materialen en er is zeker ook ruimte
om meteen al een persoonlijk project uit te werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor elke creatieveling die graag met letters, taal en quotes bezig is, maar zeker ook voor uitbaters van winkels, restaurants, etalagisten,…

Voorkennis
Deze opleiding vergt geen voorkennis (je moet zelfs niet mooi kunnen schrijven).

PROGRAMMA
We gaan creatief aan de slag met letters, woorden en tekens. Je krijgt handenvol inspiratie over lettertypes, compositie, ruimte gebruik en vormgeving. De docent reikt
tools aan om een 'handgeschreven' creatie uniek te maken.
Hoe maak ik mooie letters?
Hoe kleed ik mijn letters aan?
Hoe zet ik mijn tekst artistiek op papier?
Het resultaat is een decoratief versierde spreuk of quote die je bijvoorbeeld kan gebruiken voor een wenskaart.
Programma:
Basis handletteren op papier: aanleren van lettertypes en illustraties (2 sessies)
Brushleteren: leren schrijven met penseelpunt en creatieve toepassingen (2 sessies)
Handletteren op glas en ramen (1 sessie)
Handletteren op bord (1 sessie)
Demo creatieve toepassingen en uitwerken van een project (1 sessie)
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7 sessie(s) vanaf dinsdag 02/03/2021 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 02/03/2021
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

dinsdag 02/03/2021

19:00

22:00

dinsdag 09/03/2021

19:00

22:00

dinsdag 16/03/2021

19:00

22:00

dinsdag 23/03/2021

19:00

22:00

dinsdag 30/03/2021

19:00

22:00

dinsdag 20/04/2021

19:00

22:00

dinsdag 27/04/2021

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Mevrouw Tine Demol
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