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#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

UPCYCLING - VERLICHTING
WANNEER OUDE EN ONBRUIKBARE MATERIALEN WORDEN OMGETOVERD TOT IETS WAT WEER WAARDEVOL IS

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Tijdens de opleiding verlichting leer je de basisprincipes van Upcycling. Je ontwerpt een eigen verlichtingsobject aan de hand van meegebracht afval materiaal. Alle
mogelijk vormen van verlichting is mogelijk. Bv op basis van een oud servies, wrakhout, rest planken, assemblage metaal, herdenken van voorwerpen, …
Na deze opleiding kan je doorstromen naar verschillende praktijkopleidingen.

Upcycling: interieur/exterieur
Materiaalkeuze
Creatieve inzichten in welke mogelijkheden er zijn
Ontwerpfase
Uitvoering

Upcycling: verschillende grondstoffen
Materialenkennis
Onderzoeken wat er kan gedaan worden met grondstoffen
Bewerken van de grondstoffen
Uitvoering

Introductie
Wat is Upcycling?
Er is sprake van upcycling wanneer oude en onbruikbare materialen worden omgetoverd tot iets wat weer waardevol is en vaak zelfs mooier dan voorheen. Het
'afval' krijgt nu een nieuwe functie met een nieuwe modernere look.
Upcycling is een variatie op recycling.
Het doel van upcycling is het creatief omgaan met recuperatie materiaal en ze een nieuwe bestemming geven:
Bewust omgaan met afval
Terugdringen afvalstromen
Inzetten op duurzaamheid
Van iets oud iets nieuw maken en verkopen
Creatief omgaan met recuperatie materiaal
Herbestemmen en omdenken
Weggegooide materialen zijn vaak nog bruikbaar voor ze in de recyclagekringloop terecht komen

Omschrijving
Bij upcycling wordt er op basis van creativiteit, originaliteit en inspiratie gewerkt en ontstaan er nieuwe producten uit oude materialen, die ooit een ander doel
dienden.
Massief afvalhout en plaatmaterialen worden omgevormd tot salontafeltjes, kastjes, stoelen,...
Oud ijzer wordt een decoratief item voor de living. Oude versleten autobanden worden gepersonaliseerd tot zitpoefen.
Bestek krijgt een nieuw leven als kapstok.
Vinylplaten worden klokken, lampen, fruitschalen, stoelzittingen.
Creatieve ontwerpers kunnen door hergebruik de waarde van afdankertjes vergroten door er nieuwe must-haves van te maken.
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Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor iedereen met een beetje handigheid, verbeelding en vooral zin om nieuwe leuke dingen te creëren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

PROGRAMMA
Eigen ontwerp verlichtingsobject aan de hand van meegebracht materiaal:
Materiaalkeuze
Creatieve inzichten in welke mogelijkheden er zijn
Ontwerpfase
Uitvoering

DOCENT
Tine Dhollander
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