KOSTUUMGESCHIEDENIS
Door kunsthistorica Inge Raadgever
“Coco Chanel (1883-1973) zei ooit: "la mode c'est
capter l'esprit du temps" - de mode is een antenne
die de tijdgeest grijpt.

De tijdgeest is dus bepalend voor vorm, silhouet,
materiaal- en kleurgebruik van kostuums. Ook de
voortschrijdende techniek is van belang. In de
cursus kostuumgeschiedenis behandelen we de
periode vanaf de oudheid tot het heden. We
plaatsen de mode in de context van de tijd zodat
we het ontstaan van kostuums kunnen begrijpen.
We beschrijven het buitenwerk en het onzichtbare
binnenwerk, dat zorgt voor vorm en volume. Met
behulp van schilderijen, beelden, foto's en
filmfragmenten komt de mode tot leven en maken
we kennis met kleurrijke personen.”

“Saskia met een rode hoed" uit 1642
(Hollandse Barok / Gouden Eeuw).
Data 2020-2021: 10 online lessen op

Duur
Totaal 20 uur online theorielessen via Zoom (in
verband met de COVID-19 situatie verzorgen we
deze lessen nu online).

woensdagen van 9:00 tot 11:00 uur OF van 19:30
tot 21:30 uur.
Data-overzicht z.o.z.

Aantal deelnemers

Prijs

De cursus is geïntegreerd in het lesprogramma

€ 350 exclusief btw.

van onze leerlingen. Er kunnen daarnaast

Het boek “In en uit de mode, 2000 jaar
modevormgeving wordt gebruikt als lesmateriaal.
Je kunt dit boek via ons bestellen à € 19,90
exclusief verzendkosten. Geef aan bij je
inschrijving als je hier gebruik van wilt maken.

maximaal 6 cursisten per dagdeel deelnemen.

Deelnamecertificaat
Een deelnamecertificaat wordt uitgereikt als de
cursist minimaal 80% van de lessen aanwezig is
geweest. De toets is vrijblijvend voor cursisten.

Niveau
Geen specifieke vooropleiding vereist.

Data onder voorbehoud.
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Aanmelden
Meld je aan via het aanmeldformulier of neem contact met ons op via telefoonnummer 020 820
1153 of mail naar info@meesteropleidingcoupeur.nl

Lesinhoud

Data en tijden:
1. Ochtenden: 9:00 – 11:00 uur
2. Avonden: 19:30 - 21:30 uur

Les 1

Oude Beschavingen

Woensdag 3 februari 2021

Les 2

De Middeleeuwen

Woensdag 17 februari 2021

Les 3

Renaissance

Woensdag 3 maart 2021

Les 4

Barok en Rococo

Woensdag 17 maart 2021

Les 5

Hollandse Barok

Woensdag 31 maart 2021

Les 6

Classisme

Woensdag 14 april 2021

Les 7

19e eeuw

Woensdag 21 april 2021

Les 8

Modernisme Art Deco

Woensdag 12 mei 2021

Les 9

Haute Couture en Prêt-à-Porter

Woensdag 26 mei 2021

Les 10 Ontwerpers

Woensdag 9 juni 2021

TOETS (vrijblijvend): Digitale thuisopdracht in
het weekend

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021

*Geef bij je aanmelding door of je voorkeur uitgaat naar de ochtenden of naar de avonden.
*Ruilen/verschuiven van lestijden (ochtenden en avonden) is niet mogelijk.
*Geef bij je aanmelding door of je ook het lesboek via ons wilt bestellen à 19,90 exclusief verzendkosten.
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