Designprocessen workshop
Vill du testa din kreativa förmåga och skapa intressanta
underlag till din portfolio?
Eller vill du testa ett nytt sätt att arbeta med produkt- utveckling i en mer
kreativ designprocess? Kursen ger dig konkreta råd och du får ta del av
hela föreläsningen som ligger till grund för Designprocessen.
Kursen leds av Nordiska Textilakademin Creative director, Minna Engström Heino. Kursen
går utmärkt att kombinera med någon av våra kurser i Adobe Illustrator, med eller utan
handledning.
Kursen passar dig som:
…är intresserad av en ny metod om inspiration och produktutveckling. Du kanske längtar
efter att utveckla något själv utifrån en idé inom Mode, Textil, Sport eller Sko. Oavsett om
du är nyﬁken på design och kreativa processer men saknar erfarenhet, eller redan är ute i
arbetslivet men vill få inspiration till en ny kreativ metod så passar kursen dig.
Kursens huvudmoment:
Du får arbeta med graﬁsk formgivning, typograﬁ, form, färg och layout samt med inspiration, trend, den kreativa processen och det kreativa ﬂödet. Vi beskriver en form/ metod av
Designprocessen som fungerar som grund till ditt egna kreativa arbete. Inspiration och
hur man kan använda den konkret i ett idéarbete. Föreläsning om en produkt från idé till
färdig produkt.
Upplägg:
I den här kursen får du ta del av en föreläsning av ett designarbete som skolans designstudenter genomfört med ett företag i modebranschen. Du får också följa workshopen
både hur handledaren och studenterna arbetar. Kursen är uppdelad i videodelar som gör
att du kan ta del av ett klipp, göra arbetsuppgifterna själv och sedan se nästa video som
visar hur kursens studenter arbetar samt lyssna på de diskussioner läraren och
studenterna har om arbetet. Fokus på ett nytt sätt att arbeta i en kreativ process.

DESIGNPROCESS WORKSHOP

Kursstart
Sista ansökningsdag
3 mars
18 feb
31 mars
17 mars
11 maj
28 april
15 sept
1 sept
6 okt
22 sept
3 nov
20 okt
1 dec
17 nov
Kursavgift: 495:- ink moms

Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från
CSN.
Utbildningen ges på svenska. Facktermer
och uttryck på engelska förekommer.
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