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.................................................................................................................................................................................................................

11/09/2017 tot 15/09/2017

Brussel, 1 september 2017
Beste ouders,

Op maandag 11 september 2017 start de werkweek Muziek / Mode.
Dit is geen gewone lesweek! Alle leerlingen worden de ganse week ondergedompeld in een creatief bad. Er wordt intens getekend, geïnspireerd, gelachen en geleerd om na deze week goed
opgewarmd aan een nieuw schooljaar te beginnen!
Alle leerlingen van de creatie-afdeling en de pop-jazz afdeling verblijven de ganse week op het
internaat van onze school. Zij worden op maandag 11 september tussen 9u en 9u30 (uiterlijk)
verwacht door onze opvoeders op het internaat.
In de bundel die de leerlingen van ons ontvangen, vindt u alle praktische afspraken en inhoudelijke gegevens over docenten en workshops. Gelieve dit grondig door te nemen, zodat alles
duidelijk is en er niets vergeten wordt!
Als er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de school.

Vriendelijke groeten,
Sophie De Nil en Veerle Haesen,
Leerkrachten Mode
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Inhoudelijk
Een week enkel bezig zijn met creëren en je laten inspireren. Onder leiding van vertrouwde leerkrachten en een extern docent gaan we samen ontwerpen, plezier beleven, onze eigen grenzen
verkennen en verleggen en onze creatieve horizon verbreden.
Klinkt goed? Wel, dit zijn de doelstellingen voor de werkweek die in aantocht is.
Alle leerlingen blijven een weekje op school logeren. De internen slapen op hun vertrouwde kamer, de anderen krijgen een kamer toegewezen.
Dit jaar werken we rond de tentoonstelling van Isabelle de Borchgrave “Once upon a time”. Zij
ontwerpt historische kostuums in papier (periode 1650-1850). Dit zal onze inspiratie zijn voor
de komende week. De opdracht is een groepswerk per twee en zal op de laatste dag van de
week geëvalueerd worden door een jury. Jullie zullen zelf papier beschilderen met eigen prints
en hiermee een historisch kostuum maken en dit presenteren aan een jury. Sarah Bos van Black
Balloon komt de laatste dag een workshop geven creatie & styling op pop en zal als jurylid jullie
evaluatie meebepalen.
Zo zetten we met veel enthousiasme en team-spirit een vruchtbaar en geïnspireerd schooljaar in!

Praktisch
Op maandag 11 september wordt iedereen tussen 9u en 9u30 op school verwacht. De tassen
worden in het lokaal naast het leerlingensecretariaat gedeponeerd en pas om 17u15 worden de
kamers verdeeld. Om 10u beginnen we met de inleiding van de opdracht.
Na de het jurymoment op vrijdag wordt er gezamenlijk opgeruimd en pas dan is de week afgesloten! Vermoedelijk einde 16u00.

Dagverloop:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7u: opstaan
8u: ontbijt
9u-13u: workshop/les
13u: middagmaal
14u: workshop/les
16u: pauze
16.15u: workshop/les
18u: avondmaal
20u: start avondactiviteit
23u: slapen

Van dit dagverloop wordt af en toe afgeweken. De exacte planning zal uithangen in de school
tijdens de week.
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Avondactiviteiten:
Voor de avondactiviteiten sluiten we aan bij de leerlingen van Muziek / Jazz.

Wat meenemen:
-

voldoende kledij
toiletgerief
handdoeken
lakens (onderlaken verplicht!), hoofdkussen, deken/slaapzak
papierschaar, lijm, plakband
penselen, vod, potje voor water
verf (hetgeen je thuis nog hebt liggen)
tekenpotloden
schetsboek
oude boeken, kranten, magazines, restanten behangpapier, …
= (verschillende kwaliteiten papier)

Reglement:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle meubilair, lokalen, materialen worden met respect behandeld.
Tussen de cursussen door wordt de school niet verlaten!
De leerlingen dienen stipt aanwezig te zijn bij de aanvang van de workshops (er worden
afwezigheden genoteerd).
Het is verboden drank (behalve water) of eten mee te nemen in de leslokalen.
Na 23 uur mag niemand nog buiten zijn kamer komen en is het overal stil.
De gebruikers zijn aansprakelijk voor elke schade die ze aan personen, materiaal,                                                                                                                                 
beplanting of gebouwen veroorzaken.
Het is verboden alcoholische dranken en/of drugs mee te brengen.
Het is ten strengste verboden te roken op het internaat en in het ganse schoolgebouw
(ook speelplaats).
Waardevolle voorwerpen geeft men best in bewaring bij de opvoeders.

Bij het niet naleven van bovenstaande regels volgt onmiddellijke uitsluiting van de werkweek.
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leerplandoelstellingen
De leerlingen kunnen:
Creatie
1. Inlevings - en inspiratiefase
• Zich inleven in de probleemstelling bij de introductie van de gestelde opdracht.
• Vanuit een geformuleerde behoefte, oplossingen uit de wereld van creatie en mode
ontwikkelen.
• Bij het ontwikkelen van ideeën, rekening houden met ecologische, esthetische en economische
factoren.
• Gericht zoeken naar informatie- en inspiratiebronnen en ze raadplegen.
• Ontdekken hoe vormen en kleuren kunnen inspireren tot nieuwe vormgeving
• Waargenomen beelden ontleden en plaatsen in hun maatschappelijke context.
• Inspiratie vinden in de wereld van de kunst en in andere culturen om eigen ideeën vorm te
geven.
• Aantonen hoe de beeldaspecten de vormgeving van de eigen creaties bepaald hebben.
• Verschillende materialen en technieken kennen die je bij vormgeving kan gebruiken om het
voorwerp te visualiseren.
2. Ontwerpfase
• Ideeën visueel maken door middel van schetsen, collages, assemblages, maquettes, … en
toelichten.
• Schetsen van de menselijke figuur, met aandacht voor de onderlinge verhoudingen.
• Een selectie maken uit de voorontwerpen in functie van de actuele behoeften, de interesse,
de mogelijkheid tot authentiek werken, realisatiemogelijkheden, de esthetische kwalificatie,
…
• De geselecteerde voorontwerpen creatief realiseren.
• Herkennen en benoemen van gebruikte materiaalsoorten en gereedschappen
• De gepaste technieken, materialen en gereedschappen kiezen, rekening houdend met
ecologische en economische aspecten.
3. Presentatiefase
• Aantrekkelijk presenteren van informatie en documentatie.
• Op boeiende wijze het totale concept presenteren.
4. Evaluatiefase
• Evalueren van de ontwerpen en producten.
• De stappen in het eigen proces herkennen.
• Evalueren van het individueel proces.
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KKG
• De typische kenmerken van de periode kaderen in de tijdsgeest met aandacht voor de
historische, sociale, economische, religieuze en politieke achtergronden
• Een kostuum situeren in de juiste stijlperiode en hier van de karakteristieke opnoemen.
• Typische kenmerken van kostuums kennen en herkennen in verschillende kunstuitingen
• Situeren van de kunstperiode op de historische tijdband
• De typische kenmerken van de periode kaderen in de tijdsgeest met aandacht voor de
historische, sociale, economische, religieuze en politieke achtergronden
Vormgeving
•
•
•
•

De gepaste materialen en toebehoren kiezen en deze keuze verantwoorden.
Een gepaste methode kiezen om tot een vorm te komen.
Tekenmateriaal en tekenmaterieel correct gebruiken.
Het prototype voor wat betreft de pasvorm en modelweergave beoordelen en vervolgens
verbeteren.

Praktijk
•
•
•
•
•
•

Ontleden en toelichten van de constructie van het ontwerp.
Vastleggen van kwaliteitseisen en toleranties.
Aan de werkplek een ergonomisch verantwoorde lichaamshouding aannemen.
Inrichten van een ergonomische werkpost.
Visuele controle van materialen en toebehoren
Het proces beoordelen.
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evaluatie

Opdracht: de leerlingen ontwerpen in groep een
historisch kostuum met verschillende soorten
papier en eigen geschilderde all-over prints.
Thema/inspiratie: tentoonstelling + atelierbezoek
Isabelle de Borchgrave (1650-1850), KKG: 17de
en 18de eeuw (Barok, Rococo)

Inspiratie
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Inleiding KKG
De kleding van mensen is een afspiegeling van de
maatschappij waarin zij leven. Mode is zowel een
cultuurverschijnsel als commerciële handel en geeft
daardoor een beeld van de sociale, economische,
seksuele en politieke verhoudingen van een tijdperk.

> sociaal: hoe mensen met elkaar om gaan
> economisch: een wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten
> seksueel: hoe man en vrouw met elkaar omgaan. In de meeste culturen en religies is dit
verbonden met regels en taboes
> politiek: is de wijze waarop in een samenleving de problemen
van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis
van onderhandelingen.

Anders dan gelegenheidskleding en klederdracht, wordt mode
juist gekenmerkt door voortdurende verandering. Mode kent geen
stilstand. Kleding geeft een persoon een duidelijke sociale identiteit.
Je kan verschillende zaken afleiden uit iemands kledij nl.:
• tot welke klasse iemand behoort
• tot welke etnische groepering
• welke leeftijd iemand heeft
• welk geslacht iemand heeft
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Kostuums zijn beter bewaard gebleven vanaf de 17de eeuw en veranderingen in de mode
volgen elkaar sneller op.
In veel gevallen is er geen duidelijke grens te trekken
tussen sommige stromingen, omdat ze:
•

gelijktijdig voorkomen

•

dezelfde kenmerken delen

•

dezelfde belangrijke vertegenwoordigers hebben

Duid de periode aan waar rond Isabelle
de Borchgrave werkt met fluostift.
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De 17de en 18de eeuw
Algemeen
In de 17de en 18de eeuw werden de schone en toegepaste
kunsten bepaald door de stijl van de barok en, later, van de
rococo.
De mode uit de tijd van de barok was stijf, overdadig en formeel. De stoffen waren zwaar en de golvende lijnen van de
ontwerpen waren ook zichtbaar in de aankleding van de huizen.

Onder de heerschappij van Lodewijk XIV (1667-1715) was het Franse
hof de invloedrijkste factor. Met zijn voorkeur voor overdaad en overdreven elegantie in kledij en interieur zette Lodewijk de toon.
De mode uit de tijd van de rococo was grilliger. In grote lijnen verschilde de stijl van kleden niet veel van de voorgaande periode, maar
de details waren subtieler en de versieringen verfijnder.
Zoals de barok een afspiegeling was van de smaak en het temperament van Lodewijk XIV, zo was de rococostijl de neerslag van de aard
van zijn opvolger, Lodewijk XV.
Voor de opdracht van de
GWP behandelen we eerst de
rococo. In de cursus van KKG
zal de Barok verder worden
uitgewerkt.
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Het uiterlijk tijdens de rococo
• Algemeen
Tijdens de laatste periode van de barok, de rococo, werd de kleding overdreven elegant. Je kunt
dit goed terugzien op schilderijen uit die tijd. De
mensen droegen veel pasteltinten en losse, wijde
kleding.

De absolute pronkstukken waren eigenlijk niet de kledingstukken, maar de
pruiken, vesten en geborduurde kousen. De pruiken van vrouwen konden
wel tot een halve meter hoog worden!
Er werd niet alleen vals haar gebruikt, maar ook landschappen, schepen of
fruit en bloemen om het geheel extra mooi te maken. Wie mooi wilt zijn,
moet pijn lijden… Ook de mannen dragen pruiken. Kijk maar naar Lodewijk
XlV. Deze worden wit gepoederd.
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Brede heupen
Frankrijk geeft de toon aan voor de damesmode, voor
de herenmode was Engeland het voorbeeld. Kenmerkend
voor het silhouet van de vrouw zijn de brede heupen.
Door paniers werden de heupen verbreed.
Aan de breedte van de heupen was af te lezen tot welke
stand iemand hoorde: hoe breder, hoe belangrijker.
In de loop van deze eeuw wordt het uiterlijk van de
vrouw steeds gekunstelder. Vooral de kapsels trekken de
aandacht.
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• Bovenkleding voor vrouwen
Robe à la française (naar Frans voorbeeld):
• open lijfje met halve lange mouwen
• zeer wijde rok tot op de grond: gesloten of middenvoor
open waardoor de tablier (los rokpand) te zien is
• diep decolleté, zo diep dat soms de tepel is te zien!
• los borststuk: devant de gorge (= voor de borst)

Schoeisel:
• puntig en geborduurd
• hoge hakken
• gesloten met gesp of strik
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Haar:
Enorme pruiken met veel versieringen gebouwd over een kussen van paardenhaar. Werden met
dierlijk vet ingesmeerd, en met tarwemeel wit gepoederd. Deze kapsels waren kostbaar en werden niet gewassen > Zie detail 1
Accessoires:
• Een set van broche, collier en oorbellen
• mouches: (letterlijk: vliegen) zwarte
plakkertjes die op gezicht en decolleté
werden geplakt
• Engageantes: kanten stroken in de
mouwopening (als manchet)

• Parasol, waaier en halsdoek > zie detail 2
• Make-up: wit gepoederd met veel rouge. Wit was het schoonheidsideaal. Een gebruinde huid
kreeg je van buiten werken, dat was minderwaardig.
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• Onderkleding voor vrouwen:
•

hemd

•

korset: aan de voorkant dichtgeregen, schouderbandjes, smalle taille

•

onderrokken

•

paniers: ovale rieten versteviging, vastgemaakt
in de taille, gedragen tussen de tweede en 		
derde onderrok; hierdoor worden de heupen
sterk verbreedt; werd niet alleen door rijke
vrouwen gedragen > zie detail 3 vorige pag.

•

kousen met kousenbanden

•

losse zakken, hangen aan lint over de paniers
en onder de rok
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• Bovenkleding voor mannen:
Habit á la française (naar Frans voorbeeld):
• frac: jas met ‘weggesneden’ panden, open gedragen
• split midden achter, opstaand kraagje
• geborduurde randen en knoopsgaten
• mouwloos vest met opstaand kraagje
• linnen hemd, soms afgezet met kant
• kostbare grote knopen: ivoor, goud, zilver, briljanten

Broek:
• kniebroek, zeer smal en strak
• knoopjes of gesp bij de knie
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Schoeisel:
• laag en puntig met gespen van goud of zilver en edelstenen
• rode hakken: alleen door adel gedragen

Haar:
• gepoederde pruik met een opgebonden staartje

Accessoires:
• breloque: ketting met daaraan horloge
• tricorne: (driekantige hoed)
• make-up: gepoederde gezichten
• lange zijden kousen

• Onderkleding voor mannen:
• hemd tot op het dijbeen met opstaand boord en
een split (soms een aangerimpelde kanten strook)
en met kanten stroken aan de mouwen
• kousen met kousenbanden of vastgemaakt met
strikken
• borduursels op de enkels
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2. Voorbereiden
zelf mee te brengen:
zie brief!

deadline
11/09

Voor de prints haalden men veel inspiratie uit de natuur. Bloemen en planten werden zowel
in het interieur als op kledij vaak gebruikt. Nu is het aan jullie om zelf aan de slag te gaan.
Je verzamelt al deze gegevens in je schetsboek. Dit is een werkdocument, waarin alle fases
terug te vinden moeten zijn!
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3. Uitvoeren
hoe ga je te werk?

BLOEMEN EN PLANTEN
• Je tekent 10 bloemen / planten uit het park

deadline
11/09
/2

• elke bloem/plant komt op 1 A4 papier = groot
genoeg tekenen

/2

• Je gebruikt nauwkeurig volgende materialen:
potlood of zwart stiftje of balpen of gewone
stift

/2

• Je geeft aandacht aan de vorm en de techniek
(= gedetailleerd / realistisch / gestileerd) van
de bloemen/planten

/5

Je hoeft de bloemen/planten nog niet meteen in
een all-over compositie te tekenen, dit gebeurt na
overleg met je partner uit het groepje
nodig:

ALL-OVER PRINTS

overheadprojector of
beamer of lichtbak

• bespreek samen met je medeleerling de meest
aantrekkelijke prints (je hebt er 3 nodig) om
te gebruiken op het kostuum, dit mag ook een
combinatie zijn van verschillende tekeningen!

deadline
12/09

• trek hier kwalitatieve foto’s van

/2

• BELANGRIJK!! de bloem/plant moet goed te kopiëren zijn (spiegelend, horizontaal, verticaal,
overlappend, diagonaal, ...)

/2

• de bloem/plant wordt nauwkeurig overgebracht op grote lappen papier d.m.v. overtekenen met beamer of overheadprojector of lichtbak a.d.h.v materiaal naar keuze: verf, stift,.

/2

De prints zijn (uittesten op A3):
• all-overprints gebaseerd op één van de volgende composities:

deadline
12/09
/2

- print overlapt elkaar
- print is horizontaal of verticaal varierend
- print is diagonaal varierend
• samenhangend qua kleur
• evenwichtig qua compositie
• gebaseerd op de historische periode

/2
/2
/2
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deadline
12/09
/3

• zorg dat de schetsen voorzien zijn van details,
prints, knopen, sluitingen, rushes,...

/3

• neem ook foto’s als bewijs van de getekende
silhouetten

/1

ontwerp / schetsen
• maak per 2 nu één ontwerp op A4, geïnspireerd
op de schetsen die je tijdens de tentoonstelling
hebt gemaakt = is typisch voor het tijdperk

/2

• werk deze tekening netjes uit in kleur

/2

Denk eraan dat je kostuum van de paspop
gehaald moet kunnen worden!
Zorg ervoor dat volgende aspecten aanwezig zijn
op je ontwerptekening :
• een mooie halsuitsnijding / kraag
• een aansluitend bovenstuk / lijfje
• een rok tot op de grond, met een historisch
correct volume
• voldoende details in het kledingstuk ( bv ruches,
verschillende lagen in de rok, knopen,..)

/2
/1
/2
/4

Je ontwerptekening dient als een richtlijn tijdens de
uitwerking; gaandeweg mag het ontwerp aangepast
worden, naargelang de technische haalbaarheid en
de beschikbare tijd.
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deadline
12/09
/1

• duid op een kopie van je ontwerp duidelijk aan
welk materiaal waar zal gebruikt worden

/2

• duid op de kopie van je ontwerp ook aan welke
print op welk onderdeel gebruikt zal worden.

/1

- minstens 2 prints, die je toepast als een all-over
print in het bovenstuk

/2

- minstens 1 print die je als detail in een
gedeelte van de rok toepast

/1

• hou rekening met de verhouding tussen het
formaat van je print en het formaat van dat
gedeelte van je kledingstuk

/1

Verdeel het werk op een redelijke manier. Je kan
ervoor kiezen om alles samen te doen, maar even
goed verdeel je het werk anders. Jullie zijn hier
zelf voor verantwoordelijk. Onthou dat je samen 1
evaluatie krijgt!

/2
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/2

Je wilt uiteraard dat je kostuum prachtig wordt. Dit kan alleen als je elke stap tijdens het
proces waakt over de kwaliteit van je eigen werk, en dadelijk bijstuurt / aanpast als het nodig
is.
Om hierover te waken, formuleer je best een aantal kwaliteitseisen, waaraan je kostuum en
je werk moeten voldoen. bv : mijn print is overal gelijkmatig, de kleuren passen bij elkaar, de
verschillende delen zijn onopvallend aan elkaar bevestigd, …
Formuleer zelf 10 criteria waaraan je eindresultaat moet voldoen. Hou deze criteria
gedurende heel je werkproces in het oog, en stuur bij als het nodig is!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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VOORBEREIDING UITWERKING
Vul volgende checklist in :
/4
• Heb ik een soort sluiting voorzien? Hoe ga ik deze in papier imiteren?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
• Heb ik mouwen? Omschrijf de vorm die de mouwen hebben.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
• Zijn er deelnaden in het bovendeel? Ga ik hier echt aparte onderdelen van maken, of
geef ik de naad weer met potlood/pen?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
• Zit de rok vast aan het bovendeel, of maak ik hier een apart deel van?
........................................................................................................................................
• Uit hoeveel onderdelen (bv rok, top, aparte mantel) bestaat mijn kostuum?
........................................................................................................................................
• Is mijn idee haalbaar binnen de beschikbare tijd?
........................................................................................................................................
• Moet ik eventueel aanpassingen / vereenvoudigingen doen? Welke?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
• Heb ik voldoende materiaal?
........................................................................................................................................
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tips UITWERKING!
1. Zorg ervoor dat alle prints uitgevoerd worden op de juiste papiersoort
2. Doe dit op een ruim formaat, zodat je zeker voldoende materiaal hebt om je
kledingstukken te maken
3. Laat deze voldoende drogen
4. Maak je basisvorm op de paspop:
- het volume in de rok kan je opbouwen met kippendraad (gebruik een kniptang om
deze door te knippen, en plooi de scherpe uiteindes om!)
- De belijning van het bovenstuk kan je eventueel met wollen draad weergeven op de
pop.
5. Probeer deel per deel je kledingstuk op te bouwen. Je kan de papieren delen aan elkaar
spelden, lijmen, nieten, … Laat eerst een ruime naadwaarde romdom je delen. Knip
deze pas bij als je zeker bent dat de vorm juist is!
Zorg ervoor dat je het kostuum terug van de pop kunt halen!
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• Kostuum is volledig af
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/10

• kostuum is duidelijk uit de juiste periode

/2

• Vorm bovendeel juist voorbereid

/2

• Vorm rok juist gevormd in kippengaas

/4

• Volume rok is correct

/2

• Nauwkeurig gewerkt

/2

• Gewerkt aan aanvaardbaar tempo

/2

• Prints zijn op de juiste plaatsen verwerkt

/2

• Prints passen in het geheel

/2

• Mouwen zijn goed uitgevoerd

/4

• Mouwen zitten correct vast aan het bovenstuk

/2

• Halslijn / kraag is verzorgd afgewerkt

/2

• Sluiting is verzorgd afgewerkt

/2

• Alle papiersoorten vormen samen 1 geheel

/4

• De verschillende onderdelen zijn verzorgd aan
elkaar bevestigd

/2

• Bovendeel sluit glad aan rond de paspop

/2

• Boven- en onderdeel vormen 1 geheel

/2

• Voldoende gedetailleerd gewerkt

/4

• Kostuum kan van de pop worden gehaald

/2

• Samenwerking verliep correct

/2

• Gelijkwaardige inbreng binnen de groep

/2

• Voldoende aandacht tijdens het proces voor de
kwaliteitseisen

/2
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Voorbereiding presentatie
Als afsluiter van de week presenteer je je eigen creatie aan de jury. Dit zijn je eigen
leerkrachten en een extern persoon uit de modesector. Bereid dit goed voor!
Denk samen na over volgende vragen. Zorg ervoor dat je je keuzes en werkwijze kan
motiveren.
/15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe zijn je prints tot stand gekomen?
Ben je tevreden over de prints? (elk apart, de combinatie, gedetailleerdheid, … )
Hoe ben je tot je uiteindelijk ontwerp gekomen?
Heb je veel aanpassingen moeten doen om het uit te voeren?
Vind je dat de prints passen bij je ontwerp?
Wat vind je zelf over de mate van details in je ontwerp?
Hoe is de afwerking? Verzorgd genoeg, …?
Wat vind je zelf van het geheel?
Zou je achteraf gezien, iets veranderen / anders doen?
Kijk eens terug naar de kwaliteitseisen die je zelf hebt opgesteld. Voldoet je
eindresultaat aan alle eisen? Bespreek!
• Hoe verliep de samenwerking? (gelijkwaardige inbreng van ideeën, op dezelfde
golflengte,  gelijkaardig niveau van afwerking)

Maak hiervan een schriftelijke voorbereiding en dien het in bij de leerkrachten
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