MASTERCLASS REVOLUTIONAIR SMOKINGJASJE
GEINSPIREERD OP LE SMOKING VAN YVES SAINT LAURENT
door Leon Klaasen Bos
www.atelierleonleon.nl

Yves Saint Laurent was de eerste die de
smokingjas ontwikkelde voor het vrouwelijke
lichaam. Voorheen werd dit kledingstuk
uitsluitend gedragen door mannen met macht en
invloed. Daardoor veroorzaakte het
revolutionaire ontwerp nogal wat verwarring in
society. Saint Laurent werd ervan beschuldigd
dat hij de vrouwen als man wilde kleden. Terwijl
hij van mening was dat deze androgyne
powerdressing de toekomst had en de vrouw
sex-appeal zou geven.

Inhoud

Niveau



Kennis over het ontstaan van het
revolutionaire smokingjasje.



Maken van het binnenwerk.



nog verder willen verbeteren. Kennis van
naaitechnieken, patroontekenen en ervaring met

De kenmerkende constructie van de
mouwkop.

naaien is vereist.



Modelleren van de stof met
perstechnieken.

Data



Pikeren.



Vervaardigen van het smokingjasje op
ambachtelijke wijze met focus op
traditionele couturetechnieken.



Voor vakmensen die de kwaliteit van hun werk

5 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur inclusief 30
minuten lunchpauze.
Data 2019-2020: nog te bepalen.

Het resultaat van deze masterclass is
een smokingjasje op eigen maat.
Data onder voorbehoud; de cursus start bij voldoende aanmeldingen.
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Werkzaamheden thuis
Minimaal een dag per week.

Deelnamecertificaat

Aantal deelnemers

Een deelnamecertificaat wordt uitgereikt als de

Minimaal 6 en maximaal 12.

cursist minimaal 80% van de tijd aanwezig is
geweest.

Prijs
5-daagse masterclass € 695 exclusief 21% btw,
exclusief materialen, inclusief koffie/thee.
Benodigde materialen
Een volledige gereedschap- en

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

tekenmaterialenlijst is beschikbaar bij inschijving.

Data onder voorbehoud; de cursus start bij voldoende aanmeldingen.
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