WORKSHOP “Tweedelig Herenkostuum”
De Rotterdamse Snijschool organiseert de workshop
Tweedelig Herenkostuum
Het succes van de 1e workshop ‘Driedelig herenkostuum” heeft de Rotterdamse Snijschool doen
besluiten om een vervolg te organiseren. Een 2e workshop gaat van start op 12 maart 2021!
De workshop “Tweedelig Herenkostuum” krijgt een iets ander karakter, vanwege de tijdsplanning.
Onder leiding van Martijn Kramp wordt in 14 wekelijkse bijeenkomsten gewerkt aan het vervaardigen
van een tweedelig maatpak, bestaande uit een pantalon en colbert. Het herenvest wordt mogelijk als
een apart korte workshop medio augustus aangeboden.
Binnen een veilig, praktijkgericht platform verwerft elke deelnemer de kennis van verwerking voor een
pantalon en colbert. Coachend rijkt Martijn de basistechnieken, inzichten en tools aan om op een
doeltreffende manier het maximale resultaat te behalen. De lessen en zelfstandige thuis oefeningen
gaan hand in hand. In de lessen wordt gewerkt aan de ene helft van het kostuums en thuis aan de
andere helft.
Al het materiaal en verwerkingsmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de workshop zijn bij de prijs van de
workshop inbegrepen! Geen bijkomende kosten dus.
Bij de start krijgt de deelnemer een materialen-pakket en een patroon, waardoor er direct gewerkt
wordt aan het vervaardigen van een pantalon en colbert.
De workshop krijgt doorgang bij minimaal 5 deelnemers.
De kosten voor deze workshop lijken hoog, maar bedenk dat deze workshop
 inclusief al het materiaal (stoffen, binnenwerk, voeringen en fournituren)
 de aangereikte technieken zijn toepasbaar op eigen kleding
 je bent na 14 wekelijkse bijeenkomsten van elk 4 uur heel veel wijzer geworden
 we sluiten af met een feestelijke evaluatie van de bereikte resultaten
Deelname aan deze workshop kost € 750,00. Daarvoor krijg je 56 uur les verdeelt over 14 weken en al
het te gebruiken materiaal. Verder geldt voor deelname aan deze workshop een inschrijfformulier met
workshop voorwaarden.
De workshop vindt plaats op vrijdagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur locatie Rotterdamse Snijschool
Interesse? Meldt je dan aan met het inschrijfformulier!
Bijlage: werkplan workshop Tweedelig Herenkostuum
Inschrijfformulier met algemene voorwaarden
Wie is Martijn Kramp?

