COPENHAGEN FASHION:
ER DU DANMARKS NÆSTE MANDLIGE
ELLER KVINDELIGE TOPDESIGNER?

Drømmer du om en karriere som designer og kunne du tænke dig, at kende de
mange processer der går forud for et modeshow?
Vi vil gennemgå den kreative og tekniske proces med fokus på research, skitsering, trendforskning, materiale-udvælgelse mm. Og udbyttet vil være en kollektions-kollage og din research, samt det sæt tøj du skal lave mønstre til og sy
op. Der vil naturligvis være masser af vejledning fra lærerne på skolen, men du
står selv for det færdige resultat. Der vil være inspirations-besøg ude af huset
hos designere og kunstnere, hvor de vil præsentere dig for deres filosofi og
arbejdsmetode.
Desuden følges holdet af professionelle mentorer under hele forløbet. Det er
ligeledes mentorerne der uddeler prisen ”Årets Stjerneskud” under den afsluttende opvisning til den af eleverne der har vist størst potentiale igennem
perioden.

Studietur
Der bliver afholdt en studietur til Paris i midten af forløbet, her skal vi besøge
leverandører til Haute Couturen, se relevante udstillinger og besøge de store
stofhuse. Her vil der være mulighed for at indkøbe de stoffer der skal bruges til
dit design. Den er foreløbig fastlagt fra d. 5 til d. 8 januar 2017. (Afgang torsdag
aften og hjemkomst søndag sidst på eftermiddagen.) Pris ca. 2900 kr. i egenbetaling. Det er frivilligt at deltage i studieturen.

HOLDSTART
26 Okt 2016
UNDERVISNINGSPLAN
Undervisningen foregår alle onsdage kl. 17-20 i
nedenstående perioder
Første modul
Onsdag d. 26. oktober - onsdag d. 14. december.
Andet modul (2017)
Onsdag d. 20. januar - onsdag d. 16. marts.
Der er ikke undervisning i vinterferien.
Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet
undervejs.

UNDERVISNINGSSTED
Københavns Mode- og Designskole, Nørrebrogade
45, 2200 Kbh. N.

Kursets forløb
Kurset foregår i to moduler, første modul i efteråret 2016 og andet modul i
foråret 2017.
På FØRSTE MODUL kommer du til at stifte bekendtskab med en masse forskellige aspekter af modeverdenen. Kreativ proces med research, skitsering,
trend forskning, materiale-udvælgelse mm. Resultatet vil være en kollektionskollage og din research.
ANDET MODUL i foråret 2017 omhandler den håndværksmæssige del af faget.
Der udvælges en model fra din kollektion, der laves mønsterkonstruktion, dit
outfit syes op i stout og prøves til på dig selv.
Forløbet afsluttes med et brag af en opvisning, hvortil din familie og dine
venner naturligvis er inviterede.

Optagelseskriterier
Vi vurderer ansøgerne på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og deres
motivation, så husk at fortælle lidt om dig selv og hvorfor du ansøger til dette
hold. Der er begrænset antal pladser. Skriv gerne specifikt om din interesse for
mode og design.
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