PROJECT
WEEK
125
EENS WAT ANDERS

WORKSHOPS
Van 16 t/m 20 maart aanstaande is het
projectweek op de vakschool! Dit in
het kader van het 125-jarig bestaan.
Deze week gaat het reguliere rooster
van tafel en gaan we je onderwijs eens
op een andere manier invliegen!

PHOTOSHOP

We ondernemen allerlei activiteiten
waaronder workshops, lezingen en
excursies. Iedereen doet mee en je kan
intekenen op activiteiten die jou aanspreken en/of die je interessant lijken.
We honoreren zoveel mogelijk jullie
wensen. Jij kiest zelf 6 onderdelen op
volgorde van jouw interesse.

MINDFUL SCHILDEREN

Aanstaande maandag kun je daarvoor
intekenen van 12.00 tot 18.00 uur. Je
ontvangt maandag een linkje naar
het inschrijfformulier en vanaf dan is
het ‘wie het eerst komt wie het eerst
maalt’.

EPOXYHARS GIETEN

Waaruit kun je kiezen?

Leuke foto’s gemaakt van je werkstuk?
Er is geen professional op de wereld die zijn beelden niet na
bewerkt.
Leer Photoshoppen!!

Kom tot rust bij mindful schilderen.

REALISTISCH TEKENEN
Natuurgetrouw, exact, precies, gelijk een foto!
Leer de trucs om snel en zeker een overtuigende tekening te
maken.

Een uitdaging! Een experiment!

ETALEREN KUN JE
LEREN
Hoe presenteer je je werk. Publiekstrekkend, als eye-catcher,
opvallend of juist ingetogen versterkend, interessant, passend in stijl. Een uitdaging!

HEB JIJ AL EEN
HUISSTIJL?
Hoe pak jij het aan om die te ontwikkelen en wat wil jij met
jouw onderneming uitstralen?

ATELIER
VERWONDINGEN

VERKOPEN OF NIET?

Do en don’ts voor kleine verwondingen door werken in het
atelier en aan de werkbank.

EDELMETAAL GIETEN

SMEDEN OP HET
SCHOOLPLEIN
Zit je al op hete kolen?
Leer je de beginselen van het ijzersmeden.

MUZIEK MAKEN.
(BRAZILIAANS)
Even de gedachten de andere kant op en doe mee.
Leef je uit.

Iets maken is leuk maar dan het verkopen.
Wat wel en wat nooit doen.

Wel eens in een gieterij geweest?
Pak je kans en weet hoe het werkt.

METAAL DRAAIEN
Werken met de draaibank. Heel handig als je dat goed kunt!

GOUDSMEDEN IN JAPAN
Lezing van een Japanse Edelsmid.
Hoe werk je daar, haar werk en technieken.

JOUW
ONDERWIJS
BEPAAL ZELF EENS WAT JE WILT LEREN

SOLDEREN ZONDER SOLDEER
Kan dat? Ja, dat kan!
Wil je het leren? Inschrijven!

ATELIER BEZOEK
Sieraden vervaardigen in bijzondere metalen. Een uniek kijkje in de keuken.

EXCURSIE AMSTERDAM
De Juwelen van het Russische Hof.
Laat je inspireren.

EXCURSIE ANTWERPSE ZILVERTRIËNNALE
Een waanzinnige expo van hedendaags zilver door zilversmeden van over de hele wereld.

HARDSOLDEREN VOOR UURWERKMAKERS
Mooie en sterke solderingen in messing, staal en andere metalen!
Hoe deze toe te passen in het vak van uurwerkmaker.

KOM LOS VAN JE TELEFOON
De wereld binnen handbereik? Ja! Maar de wereld bevat valkuilen. En of je die altijd binnen handbereik wilt hebben...

LESTIJDEN EN PROGRAMMA
We houden het lekker overzichtelijk
deze week. Naast de door jou gekozen
onderdelen werken we met z’n allen
aan een monument.
Van maandag t/m donderdag ben je
van 10:00 to 17:00 op school.
Donderdagavond vieren we het leven
met een borrel.
Vrijdag slapen we eerst uit en ronden
we de boel af van 12:00 tot 15:00
Het exacte programma volgt zodra we
jullie keuzes verwerkt hebben in een
rooster.
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