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CURSUSSEN , MASTERCLASSES & WORKSHOPS  STUDIEJAAR 2017-2018 

Deelnemen? Schrijf je in via de website: www.meesteropleidingcoupeur.nl 

Alle data onder voorbehoud; de cursussen starten bij voldoende inschrijvingen 
 

 

 

 

CURSUSAANBOD VOORJAAR 2018 
 

Masterclass Couture smokingjasje geïnspireerd op le smoking Yves Saint Laurent  

Duur: 5 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur.  

Data 2017-2018: Zaterdag 10 maart, 24 maart, 7 april, 12 mei en 26 mei 2018. 

Niveau: Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen 

Prijs: € 695 exclusief 21% btw; exclusief materialen en inclusief koffie/thee. 

 

Cursus Kleding op eigen Maat 

Duur: 15 dinsdagavonden van 19.00 tot 21.30 uur.  

Data 2018: 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april, 17 april, 24 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni,  

12 juni, 19 juni en 26 juni 2018. Instromen kan eventueel – in overleg- op meerdere momenten 

Niveau: geen specifieke vooropleiding.  

Prijs: €  600,- inclusief  21% btw, koffie/thee en exclusief materialen. 

 

Masterclass Borduren op haute couture niveau 

Duur: 4 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur inclusief 30 minuten lunchpauze 

Data 2017-2018: Zaterdag 17 maart, 14 april, 19 mei en 2 juni 2018. 

Niveau: Enige ervaring met naaitechnieken en affiniteit met borduurtechniek. 

Prijs: € 595 exclusief 21% btw; exclusief materialen en inclusief koffie/thee. 

 

Masterclass Drapagetechnieken  

Duur: 3 dinsdagen van 10.00 tot 16.30 uur 

Data 2017-2018: Dinsdag 20 maart, 27 maart en 10 april 2018. 

Niveau: Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen 

Prijs: € 450 exclusief 21% btw; inclusief materialen en koffie/thee. 

 
Masterclass Moulage  

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

Data 2018: Maandag 9 juli, dinsdag 10 juli, woensdag 11 juli, maandag 16 juli en dinsdag 17 juli 2018. 

Niveau: geen specifieke vooropleiding vereist, wel 3D-inzicht 

Prijs:€ 695 exclusief 21% btw; inclusief materialen en koffie/thee. 
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CURSUSAANBOD STUDIEJAAR 2018-2019: DATA NOG NADER TE BEPALEN 
 

Masterclass Passen, vertekenen en pomp  

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

Data 2018-2019: nog nader te bepalen. 

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

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

 
Stoffenleer  

Duur: 10 Lezingen van 2 uur op woensdag - of vrijdagochtend van 9:00 uur tot 11:00 uur. 

Data woensdagen 2018-2019: nog nader te bepalen. 

Data vrijdagen 2018-2019: nog nader te bepalen. 

Eén van de lessen bestaat uit een rondleiding bij het Textielmuseum Tilburg (entree en vervoer op eigen kosten). 

Niveau: geen specifieke vooropleiding gewenst 

Prijs: € 350 exclusief  21% btw en inclusief koffie/thee. 

 

Historisch korset 

Duur: 6 lessen op de dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur (programma is in ontwikkeling voor het studiejaar 2018-

2019. 

Data 2018-2019: nog nader te bepalen. 

Niveau: Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen  

Prijs: € 250 exclusief 21% btw; inclusief materialen en koffie/thee.   

 

Masterclass Couture korset top geïnspireerd op Dior 

Duur: 4 woensdagen van 10.00 tot 16.30 uur         

Niveau: Ervaring met naaitechnieken en patroontekenen  

Prijs:€ 595 exclusief 21% btw; exclusief materialen en inclusief koffie/thee. 

 

Masterclass Revolutionair couture jasje geïnspireerd op Chanel 

Duur: 5 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur inclusief 30 minuten lunchpauze 

Data 2018-2019: nog nader te bepalen. 

Niveau: Ervaring met naaitechnieken 

Prijs: € 695 exclusief 21% btw; exclusief materialen en inclusief koffie/thee. 

 
Kostuumgeschiedenis 

Duur: 10 lessen van 2 uur op woensdagochtenden van 9.00-11.00 uur (als module of per les te volgen).  

Data 2018-2019: nog nader te bepalen. 

De toets is vrijblijvend voor cursisten en is vastgesteld op woensdag 6 juni 2018. 

Niveau: geen specifieke vooropleiding vereist 

Prijs: € 350 per module exclusief  21% btw of € 40 per losse les exclusief 21% btw en inclusief koffie/thee. 

 
Masterclass De verleiding en glamour van “bias cut” 

Duur: 4 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur. 

Data 2018-2019: nog nader te bepalen. 

Niveau: Ervaring met naaitechnieken, patroontekenen 

Prijs: € 550,- exclusief 21% btw; exclusief materialen en inclusief koffie/thee. 

 

 

 

Data onder voorbehoud; de cursus start bij voldoende inschrijvingen. 


