MASTERCLASS COUTURE
SMOKINGJASJE VOOR DAMES
Door Jessica Beemsterboer
Jessica Beemsterboer heeft na haar studie
Damescouture aan de MTS voor Mode en
kleding en Herenmaatwerk-kostuums aan het
ROC van Amsterdam veel werkervaring
opgedaan. Ze heeft ruim 12 jaar in het atelier van
couturier Mart Visser gewerkt en werkt nu als
freelance coupeuse voor de grootste
Nederlandse modehuizen zoals Viktor & Rolf,
Claes Iversen en Iris van Herpen.
Inhoud
Heb jij je altijd afgevraagd hoe het karakteristieke
smokingjasje voor dames tot stand komt? Het

Programma en technieken

lijkt zo eenvoudig maar dat is het zeker niet. In

De masterclass is onderverdeeld in:

deze masterclass leer je allerlei ambachtelijke

•

Stof knippen en doorslaan

technieken die onderdeel zijn van het

•

Dresseren

smokingjasje.

•

Pikeren

•

Detail technieken

Gedurende de lessen ga je zelf aan de slag om

•

Mouwkopverwerking

deze technieken te leren en toe te passen in een

•

Voeren

smokingjasje op confectiemaat.
Gedurende 5 dagen doorloop je alle fases van
het maakproces en zal je aan het einde met veel
nieuwe kennis, vaardigheden én met een uniek
handgemaakt smokingjasje de masterclass
afsluiten.

Data
5 zondagen van 10.00 tot 16.30 uur.
Data: Zondag 16 april, 30 april, 14 mei, 18 juni
en 2 juli 2023.
Werkzaamheden thuis
Minimaal een dag per week.
Data onder voorbehoud; de cursus start bij voldoende aanmeldingen.
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Niveau
Voor vakmensen die de kwaliteit van hun werk
nog verder willen verbeteren. Kennis van
naaitechnieken, patroontekenen en ervaring met
naaien is vereist.

Benodigde materialen
Een volledige gereedschap- en
tekenmaterialenlijst is beschikbaar bij inschijving.

Deelnamecertificaat
Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 9.

Een deelnamecertificaat wordt uitgereikt als de
cursist minimaal 80% van de tijd aanwezig is
geweest.

Prijs
5-daagse masterclass € 795,- exclusief 21%
BTW, exclusief materialen.
Indicatie materialenpakket € 99,- exclusief BTW.

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

Data onder voorbehoud; de cursus start bij voldoende aanmeldingen.
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