Centro LGBT
WORKSHOP DE COSTURA



4 a 25 de abril 2014 | sextas
18h00 às 20h00 » total de 8 horas

 Público-alvo
Associad@s e voluntári@s da Associação.
Público em geral, com interesse/experiência em Corte e Costura.
 Formadora
Ariane Arand
Modelista e formadora profissional
 Objetivo geral
Este workshop pretende que tod@s @s participantes, com ou sem experiência em costura,
desenvolvam um projeto individual (vestuário, acessórios, decoração) para aquisição ou melhoria das
técnicas de costurar.
A formação pode ser dada em português, inglês e alemão.









Objetivos específicos
Interpretar fichas técnicas e fotografias para desenvolver o projeto pessoal;
Tirar corretamente as medidas da pessoa/do objeto;
Tirar moldes de diversas revistas em papel e fazer moldes própios;
Calcular o gasto de tecido e outros materiais que precisará de comprar para realizar o projeto;
Posicionar os moldes corretamente no tecido e cortá-lo;
Confecionar e executar os acabamentos de cada um dos projetos;
Realizar arranjos e transformações.



Materiais
Fornecidos pela formadora:
 2 máquinas de costura e 1 máquina de corte/costura
 Tesouras de tecido e tesouras de papel
 Lápis e borrachas
 Réguas (de alfaiate, esquadro e direito)
 Linhas, agulhas e alfinetes
 Revistas de moldes
 Ferro de engomar
Fornecidos pel@ formand@:
 Papel A1 e papel vegetal
 Tecidos, entretelas, dracalon, fitas, etc.
 Botões e fechos
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 Preço/Pagamento
€ 25,00 por pessoa
Transferência bancária para NIB 0035 0697 00579258630 15; envio de comprovativo para centro@ilgaportugal.pt.

____________________________
Ariane Arand
Modelista e formadora profissional
Nasceu em 1965 em Berlim e vive desde 1994 em Portugal.
Sempre revelou um enorme gosto pelas áreas de costura, design e artes plásticas (pintura, design e azulejo).
Na modelação e costura trabalha com formas, cores, materiais e texturas em duas ou três dimensões - une a
arte e o artesanato.
Nos Açores teve a primeira formação em costura no atelier Almerinda Bairos. Já em Lisboa teve a
oportunidade de fazer o curso profissional de modelista de vestúario no Centro de Formação Modatex.
Durante esta formação completou também os cursos de Corte e Costura I e II, Acessórios de moda,
Espartilhas/corpetes - com o formador Armando Gabriel.
Estagiou no atelier de Lidija Kolovrat na preparação da nova coleção outono/inverno, dando assitência no
desfile da marca na Moda Lisboa.
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