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Seminar
vormgeving
In het kader van de professionalisering van de leden,
gaat in samenwerking met de BMA, Couturier Leon
Klaassen Bos in zijn atelier LeonLeon een private
seminar organiseren. Deze seminar is voor ervaren
kleermakers die zich willen verdiepen in hun
vakmanschap en vormgeving. Leon weet, met zijn
achtergrond in de top van de Parijse couture, hoe
belangrijk het is om iemand naast je te hebben die je
een verfijning laat zien en deze ook leert uit te
voeren.

in het maken van hun eigen werk. Door middel van enkele voorbeelden van
architecten uit de haute couture als Yves Saint Laurent en Azzedine Alaïa wil Leon de
maker lostrekken uit zijn/ haar denkwijze en anders laten kijken naar vormen,
contouren, materiaalgebruik en verwerking. ‘Leon wil je verder laten gaan dan je in
je eentje durft’.

Leon vertelt; ‘Bij couture op hoog niveau, haute couture, is niet alleen het maken van
belang. Ook de visie op de vormgeving en het gesprek met het materiaal zijn
minstens zo belangrijk, zo niet nóg belangrijker. Kijk naar de grote couture huizen als
Chanel, Dior en Valentino die met hun verfijning en belijning de wereld bijna magisch
mooier maken. Hoe doen ze dat? En hoe leer jij dat…?’ Tijdens de lessen wordt
dieper ingegaan op de geheimen om die magie realiteit te laten worden. Tijdens de
seminars staat Leon naast je als mentor en leert hij jou hoe je kleermakerij omtovert
tot technische vormgeving.

Wanneer:

Voor wie:

Voor leden van de BMA is er een leuke korting. Voor meer informatie of opgave kunt
u mailen naar: kleermakers@modeambachten.nl U krijgt dan het
aanmeldingsformulier toegestuurd.

Deze 6-daagse seminar is bedoeld voor de ervaren kleermakers die zich willen
verdiepen in hun eigen vakmanschap en vormgeving. De magie terug te laten vinden
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Wat:
Elke les bevat een stuk geschiedenis. Waar komt het vandaan, wie heeft het gedaan
en hoe kan de vertaling gemaakt worden van het verleden naar het heden. Waar zit
de vernieuwing en hoe kun je de vertaling maken naar de innovatie van nu. Vanuit
constructie een couturestuk uit de oudheid uitpluizen en het ontwerpen vanuit de
techniek. Mensen ervaren problemen tijdens hun eigen maakproces. ‘Hoe stap je
hier overheen? Je gaat andere technieken inbrengen en leert anders denken naar
aanleiding van deze technieken. Hiermee krijg je een verbreding van je technische
kennis’.

De seminars starten in het najaar van 2020 en vindt plaats in de salon van Leon in
Amsterdam en is alleen geschikt voor ervaren kleermakers. Per masterclass is er
ruimte voor 4 personen. Dit om de 1,5 meter ruimte te waarborgen die
tegenwoordig is vereist vanwege de corona pandemie. De masterclass vindt plaats
op een zaterdag óf een doordeweekse dag .
Exacte data over de 6 dagen volgen in overleg.

