#210396

#KUNST EN AMBACHT

DECORATIEVE MEUBELRENOVATIE: KLEINE HERSTELLINGEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 278,30 incl. BTW

NIEUWE MODULE!

OMSCHRIJVING

Introductie
Oude meubelen krijgen een nieuwe charme, recente meubelen een andere uitstraling.

Omschrijving
Tijdens deze module leer je basisherstellingen uitvoeren aan meubeltjes vooraleer je deze gaat renoveren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Een cursus op maat voor de antiekhandelaar, de meubelmaker en de restauratievakman van antieke meubelen.
Aan de hand van eigen meegebrachte stukken worden de diverse technieken en methoden van kleuren en opdoen van meubelen toegelicht, gedemonstreerd en in de
praktijk ingeoefend.

Voorkennis
Na deze module kun je je verder specialiseren in de module:
Kleuren en opdoen van meubelen
Polychromeren en patineren
Politoeren
Vergulden en bronzeren
Alle info vind je op www.syntrawest.be

PROGRAMMA
Avond 1:
Kennismaking met het vakjargon, herkenning van paringstekens en benoeming van de onderdelen van een meubel, vervolgens het opstoppen en vullen van storende
gaten en kieren in het hout met diverse soorten vulmiddelen waaronder zelfgemaakte opstopmiddelen.
Avond 2:
Het lijmen van gebroken en losgekomen stukken, met het aan bod komen van de meest gebruikte soorten lijm en hun toepassing.
Avond 3:
Verder gaan met verlijmen van schade dit keer met fineer en marqueterie restauraties zowel met koude als met warme lijm en met technieken voor de doe het zelfer.
Avond 4:
Het restaureren van meubelen die aangetast zijn door houtworm en de behandeling ervan.
Avond 5:
Losgekomen verbindingen van stoelen en tafels terug vastzetten en ontbrekende stukken bijmaken.
Avond 6:
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Bespreking en aantonen van iets moeilijkere restauraties en hun oplossingen.

PRAKTISCH
6 sessie(s) vanaf maandag 07/02/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 07/02/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 07/02/2022

18:30

21:30

maandag 14/02/2022

18:30

21:30

maandag 21/02/2022

18:30

21:30

maandag 07/03/2022

18:30

21:30

maandag 14/03/2022

18:30

21:30

maandag 21/03/2022

18:30

21:30

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Cursusmateriaal
De cursist dient zijn of haar eigen werkstukken mee te brengen naar de opleiding.
Syntra West zorgt voor gereedschappen en producten.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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