#170155

#KUNST EN AMBACHT

BOUW JE EIGEN AKOESTISCHE GITAAR

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 726,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Als gitaarbouwer ben je vandaag genoodzaakt om een ware specialist en vakman te zijn op verschillende domeinen. Tijdens deze opleidig word je professioneel
begeleid door onze docent Marc De Waey.
De lessen gaan steeds door op zaterdag (een volledige dag), optioneel is een groep op vrijdag namiddag + avond mogelijk (inschrijven hiervoor mogelijk op een
wachtlijst).

Omschrijving
Tijdens deze opleiding bouw je je eigen travelguitar. Je leert er de verschillende technieken om een eigen akoestische folkgitaar te bouwen. Alle
afwerkingstechnieken worden aangeleerd om je gitaar speelklaar te maken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen die zich wensen te verdiepen in de wereld van de instrumentenbouw.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na de basismodule ben je in staat om onder begeleiding je eerste akoestische folkgitaar te bouwen.

PROGRAMMA
Module basis instrument travelguitar:
Aanleren van verschillende technieken
Schaven, schrapen, raspen, vijlen, ...
Verlijmen
Afwerkingstechnieken en afstellen
Speelklaar maken
Materialenkennis en gebruik van gereedschappen
Algemene kennis over houtstructuren en soorten.
Module gevorderden akoestische gitaar:
Aangeleerde technieken basis module verder verdiepen
Bouwen van eigen mal
Voegen van rug- en bovenblad
Op dikte schaven
Assembleren
Afwerken akoestische gitaar
Speelklaar maken
De plannen en mallen voor de Martin D28 zijn ter beschikking in het atelier.
D e cursist kan ook zelf kiezen welk type folkgitaar hij/zij wenst te bouwen in de module gevorderden. In dit geval dient de cursist de bouwplannen zelf mee te
brengen en wordt de mal zelf gebouwd.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#170155

PRAKTISCH

Begindatum

Lesdata

21/09/2019

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

Grondstoffen
De grondstoffen zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Voor de basismodule van de travelguitar mag je rekenen op ongeveer 130 euro aan materiaal.
De docent bestelt de materialen voor de travelguitar.
De gevorderden voorzien zelf hun eigen materiaal voor hun akoestische gitaar.

DOCENT
Marc De Waey www.marcguitars.be
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