#210381

#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KERAMIEK 2.0 - PORSELEIN: CREATIEF MET MALLEN EN GIETPORSELEIN
- LICHTOBJECTEN NIEUW

€ 181,50 incl. BTW

NIEUWE SPECIALISATIE!

OMSCHRIJVING

Introductie
Komend cursusjaar biedt Syntra West verschillende nieuwe workshops aan voor keramisten en pottenbakkers, dit onder de titel Keramiek 2.0.
Aangezien het om specialisatie modules gaat verwachten we ook van de cursisten dat jullie reeds een stevige portie voorkennis hebben.
Voor de pottenbakkers is vlot 600 gr kunnen centreren een absolute must.

Omschrijving
Gipsen mallen worden vaak gebruikt in de keramiek voor grote productie van eenzelfde vorm.
Met creatieve technieken kan je die vorm ook een unieke uitstraling geven.
In deze lessen leer je zelf een gipsen mal maken voor het creëren van porseleinen vormen, geschikt als lichtobjecten.
Je leert hoe je deze mallen op een creatieve manier kan gebruiken door het toevoegen van kleur en structuur in je werk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Oud-cursisten van de opleiding Keramist
Niet-cursisen met de nodige aantoonbare ervaring

Voorkennis
Voor de cursus rond servies – basis kennis over klei en keramiek wordt verwacht – geen kennis nodig over gipsen mallen

PROGRAMMA
les 1 : theorie over gipsen mal en maken van een moedervorm in klei om een mal van te gieten
les 2 : gieten van je eigen gipsen mal en demonstratie creatief gieten met uitleg over de eigenschappen van porselein en giet porselein
les 3 : gieten van vormen in eigen mal en het uitproberen van creatieve giet technieken. (hiervoor worden extra mallen voorzien door de
docent). Uitleg over het bakken van porselein.

PRAKTISCH
3 sessie(s) vanaf zaterdag 25/09/2021 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf zaterdag 25/09/2021
Datum

Startuur

Einduur

zaterdag 25/09/2021

09:00

12:00

zaterdag 02/10/2021

09:00

12:00

WWW.SYNTRAWEST.BE

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge
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Datum

Startuur

Einduur

zaterdag 09/10/2021

09:00

12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

WWW.SYNTRAWEST.BE
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