Cursus leren Kleding maken voor beginners en gevorderden door Maurice Spapens op zijn atelier.
Dinsdag avond 19.30 - 22 uur
Woensdagmiddag 14-16.30 uur
Donderdagochtend 9.30 - 10.00 uur
Vanaf 2005 geef ik voor de jeugd (9-18) aan Nieuwe Veste Breda een cursus mode-beeldend.
Aan volwassenen (18 & ouder) geef ik sinds zomer 2007 als beginner en gevorderde op mijn atelier les.
Voor informatie m.b.t. lessen Nieuwe veste.
http://nieuweveste.nl/
Ook mogelijk op verzoek cursus op locatie, Minimaal 2 maximaal 12 cursisten (Afhankelijk van locatie).
Het belangrijkste van kleding maken is, naast een creatieve geest en affiniteit met stoffen en kleding,
patroontekenen.
Dat wil niet zeggen dat de cursus die ik geef een patroonteken cursus is maar via de rok,
grondpatroon zonder en met coupe, eenvoudige mouw en uiteindelijk een broek, kun je naar mijn mening
alle kleding maken die je zou willen maken. Dat leer je niet 1, 2, 3, toch kun je snel aardige resultaten
bereiken. Kleding verbouwen of bestaande patronen gebruiken kan natuurlijk ook.
Ik probeer op basis van de cursisten door de patronen heen te lopen wat inhoud dat ik niet zoveel
lessen aan de rok werk en dan zoveel lessen aan een ander kledingstuk.
Jullie bepalen zelf het tempo waarin je werkt.
Zo door de lessen heen kom je vanzelf een rits inzetten, detailstukken, zomen, taillebanden, verschillende
naden etc. tegen.
De opzet is dat je per 10 lessen kunt inschrijven op mijn atelier a € 140,- dat is inclusief een kopje koffie of
thee. Op locatie kunnen afwijkende tijden en prijzen gelden, koffie voor eigen rekening.
Ik plan ongeveer 40 lessen per jaar.
De cursus op mijn atelier biedt ruimte aan maximaal 4 personen.
Mijn hele atelier is ingericht op het maken van kleding. Je hoeft niet je eigen naaimachine mee te nemen,
die zijn er genoeg. Een strijkbout is natuurlijk ook aanwezig. (op locatie hangt dit af van wat daar aanwezig
is of niet, dan eigen naaimachine meenemen.)
Wat ik niet voor je heb en je zelf mee zult moeten nemen is je eigen stof, je eigen fournituren (Knopen etc.)
Kortom alles wat je nodig hebt om jouw kledingstuk tot jouw eigen werk te maken en nadien natuurlijk te
dragen.
Voor het patroontekenen heb je patroonpapier, een geodriehoek, liniaal en potlood papierschaar en
plakband nodig.
Voor te naaien is het altijd handig dat je een stofschaar, garen, naalden, spelden, centimeter, tornmesje bij
je hebt. Er is natuurlijk veel meer te krijgen, als je eens tijd hebt ga naar de markt, genoeg te zien en te
vinden.
LET OP De eerste les wil ik met jullie de rok patroontekenen en daarvoor jullie maten nemen.
Geen maten, geen kleding op maat en dat is wat er gemaakt gaat worden, maatkleding.
Hartelijke groet Maurice Spapens
Waar Wilderen 281
http://mauricespapens.nl
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