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CURSUSSEN , MASTERCLASSES & WORKSHOPS  2018-2019 

Alle data onder voorbehoud; de cursussen starten bij voldoende inschrijvingen.  

 

 
 

Kijk voor actuele informatie op www.meesteropleidingcoupeur.nl 

Schrijf je in via de website www.meesteropleidingcoupeur.nl/nl/cursussen/aanmelden-cursus/ 

 

Masterclass Couture korset top geïnspireerd op Dior 

Duur: 4 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur.       

Data 2018-2019: zaterdag 24 november 2018, 8 december 2018, 22 december 2018 en 12 januari 2019. 

Niveau: Voor vakmensen. Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen is vereist. 

Prijs:€ 595 exclusief 21% btw; exclusief materialen. 

 

Masterclass Couture smokingjasje geïnspireerd op le smoking Yves Saint Laurent  

Duur: 5 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur.  

Data 2018-2019: zaterdag 26 januari, 9 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart 2019. 

Niveau: Voor vakmensen. Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen is vereist. 

Prijs: € 695 exclusief 21% btw; exclusief materialen. 

 

Kostuumgeschiedenis 

Duur: 10 lessen van 2 uur op woensdagen van 9 tot 11 uur. 

Data 2018-2019: Woensdag 6 februari, 27 februari,13 maart, 27 maart, 10 april, 17 april, 24 april, 8 mei, 15 mei en  

22 mei 2019. De toets is vrijblijvend voor cursisten en is vastgesteld op woensdag 12 juni 2019. 

Niveau: Geen specifieke vooropleiding vereist.  

Prijs: € 350 exclusief  21% btw en exclusief het boek `In en uit de mode, 2000 jaar modevormgeving` á € 19,90. 

 

Masterclass De verleiding en glamour van “bias cut” 

Duur: 4 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur. 

Data 2018-2019: zaterdag 13 april, 11 mei, 25 mei en 15 juni 2019. 

Niveau: Voor vakmensen. Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen is vereist. 

Prijs: € 595,- exclusief 21% btw, exclusief materialen.  
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Cursus Kleding op eigen Maat 

Duur: 15 dinsdagavonden van 19.00 tot 21.30 uur.  

Data 2019: Nog te bepalen in het voorjaar van 2019. 

Instromen kan eventueel – in overleg- op meerdere momenten. 

Niveau: Kunnen omgaan met een naaimachine is niet nodig maar is wel een pré. 

Prijs: €  600,- inclusief  21% btw, exclusief materialen. 

 

Masterclass Drapagetechnieken  

Duur: 3 dagen van 10.00 tot 16.30 uur 

Data 2019: Nog te bepalen. 

Niveau: Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen. 

Prijs: € 450 exclusief 21% btw, inclusief materialen. 

 
Juli 2019: Masterclass Moulage  

Duur: 5 dagen van 10.00 tot 16.30 uur inclusief 30 minuten pauze. 

Data 2019: Nog te bepalen. 

Niveau: Voor vakmensen die zich verder willen verdiepen. Geen 

specifieke vooropleiding vereist, wel 3D-inzicht en basis 

naaitechnieken.  

Prijs:€ 695 exclusief 21% btw; inclusief materialen. 

 

Masterclass Passen, vertekenen en pomp  

Duur: 10 lessen op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.  

Data najaar 2019: Nog te bepalen. 

Niveau: Voor gevorderden, voor diegenen die reeds werkzaam zijn in het vak. 

Prijs: € 695,- exclusief 21% btw; exclusief werk/naslagboek à € 49,-. 

 
Stoffenleer  

Duur: 9 Lezingen van 2 uur op woensdag - of vrijdagochtend van 9:00 uur tot 11:00 uur en 1 rondleiding bij het 

Textielmuseum in Tilburg (vervoer en entree op eigen kosten). 

Data 2019-2020: Nog te bepalen. 

De toets is vrijblijvend voor cursisten.  

Niveau: Geen specifieke vooropleiding vereist.  

Prijs: € 350 exclusief  21% btw, exclusief boeken “Textielgids voor modeontwerpers” á € 19,95 en “Textielwarenkast” 

á € 9,95.  

 

Historisch korset 

Duur: 7 lessen op de dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.  

Data 2019-2020: Nog te bepalen.  

Niveau: Voor vakmensen. Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen is vereist. 

Prijs: € 440 exclusief 21% btw, exclusief materialen. 

 

 

 

 

 

 

 

Data onder voorbehoud; de cursus start bij voldoende inschrijvingen. 

 


