#180352

#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

POTTENBAKKEN ZOMERCURSUS - DRAAIEN VOOR GEVORDERDEN

€ 399,30 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Léren draaien is één ding...
Daar heb je een klein beetje talent voor nodig, doorzetting en veel oefenen in de praktijk.
Hierdoor krijg je na verloop van tijd de basistechnieken onder de knie.
Eénmaal zover, komen er andere vragen opduiken.
Groot of net klein en fijn, in stukken, van de mast, met of zonder chamotte.
Met precies afdraaiwerk of net met enkel wat grof snijwerk, met of zonder deksel.
Het kan allemaal, zolang je maar niet verwacht dat we 'alledaags' gaan werken.
Eens naast de lijntjes kleuren, het moet kunnen. Let wel, ook daar heb je al je skills en vaardigheden nodig om dat spelelement te laten meegroeien later in je eigen
atelier!

Omschrijving
Voor de cursisten die enkele dagen willen 'spelen' met het wàre slijk der aarde.
Niet bang zijn om te herbeginnen wanneer iets niet onmiddellijk lukt.
Creatief willen omgaan met zowel draai- als decoratietechnieken, al dan niet rechtstreeks op de schijf.
Wild worden van een 'gewild' scheve pot.
Graag versnijden, assembleren, plakken en kleven.
Op zoek gaan naar leuke structuren, ribbels, speelse handgrepen, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot ervaren pottenbakkers. Er wordt verwacht dat je de basisvaardigheden van het draaien al onder de knie hebt.

Voorkennis
Nodige ervaring van kennis en techniek is nodig om te kunnen experimenteren met creatieve vormgeving:
Basisvaardigheden: kneden - centreren - optrekken - maken van klassieke basisvormen.
Gebruik kunnen maken van het klassieke basiswerkmateriaal: lomers, mirettes, sponzen, stempels, ...

Bijkomende info
Gelieve aangepaste kledij, handdoek en spons mee te brengen.
Eigen draaimateriaal, bats om groteren stukken op te draaien, eventueel warmeluchtblazer voorzien van naam.
Materiaal om structuren te creëren, afdrukken te maken, stempelmateriaal, enz.

PROGRAMMA
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Je leert als 'individueel' pottenbakker, kunstenaar, maker, ... juist eens buiten je comfortzone te stappen om creatief een breder werkveld te creëren.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

maandag 26/08/2019

09:00

12:00

maandag 26/08/2019

13:00

16:00

dinsdag 27/08/2019

09:00

12:00

dinsdag 27/08/2019

13:00

16:00

woensdag 28/08/2019

09:00

12:00

woensdag 28/08/2019

13:00

16:00

donderdag 29/08/2019

09:00

12:00

donderdag 29/08/2019

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Grondstoffen
3 pakken draaiklei en stukken biscuitgebakken zijn inbegrepen.
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