#170030

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HANDLETTERING - BASIS HANDLETTEREN NIEUW

€ 181,50 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Handlettering is hot! Geen simpele notitie op een stukje papier, maar een echt ambacht. Na deze basismodule kan iedereen snel zelf aan de slag. Ben je fan van al die
mooie plaatjes op instagram en pinterest maar weet je niet hoe je moet beginnen? Met deze opleiding lukt het wel! Duidelijke stap-voor-stap, tips, trucjes, heel veel
inspiratie en kleine projecten - kaarten om direct mee te beginnen.

Omschrijving
Handletteren is het manueel tekenen van mooie letters in allerlei vormen, afmetingen en stijlen. Wie enkel wil proeven van deze nieuwe manier van schrijven en
illustreren, en de basis wil leren, kan na een deze eerste module al aardig wat mooie letters maken. Je leert de basisregels en past ze toe op verschillende letters,
schreefletters en schreefloze letters, lus- of schrijfletters, kapitalen en fantasieletters. Met een aantal handige tips en tricks teken ook jij sierlijke letters, vlaggetjes en
krullen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Vind je die handgeschreven kaarten en quote ook zo leuk en wil je ook leren handletteren?

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

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.

PRAKTISCH

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

dinsdag 05/11/2019

19:00

22:00

8200 Brugge

info@syntrawest.be

dinsdag 12/11/2019

19:00

22:00

dinsdag 26/11/2019

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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