Катедра „Текстилна техника“
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ОРГАНИЗИРА
специализиран семинар
„Квалификация на обучители в областта на моделирането на облекла и осигуряване на
оптимална точност на прилягане на шевното изделие“
30 май – 11 юни 2016 г., гр. София
Център за международни срещи на Технически Университет – София, конферентна зала
Лектор: дипл. инж. Ева Хиллерс, Hochschule Niederrhein, Германия, автор на системата за
проектиране на облекло OPTIMASS, експерт по облекло в Official Textile Testing Institut,
Мьонхенгладбах, член на International Association of Clothing Designers and Executives, лектор на
редица уъркшопове и обучения по конструиране и градиране на облекло, старши експерт към SESБон.
Референции: работила като моделиер-конструктор в Gardeur, van Laack, Michelle, Cerruti, Kemper и
др., от 2000 г. успешно консултира шевни фирми по цял свят – Германия, Турция, Китай, Бангладеш,
Пакистан в областта на конструирането, гардирането и точността на прилягане на облеклото.
Условия: Семинарът е съ-финансиран от Senior Experten Service, Германия. Екипът на катедра
„Текстилна техника“ осигурява превод от немски език. Съдържанието е подходящо за дизайнери,
конструктори и моделиери от фирмите за облекло, както и за студенти с интереси в тази област.
Участниците получават сертификат за успешно преминат курс на обучение. С предимство се ползват
участниците в семинара, проведен в ТУ-София през юни 2015 г.
Програмата включва
I. Дамско облекло (30.05.2016 – 07.06.2016)
1.
От идеята до реализацията (30.05.2016 – 03.06.2016):

моделиране на блузи, рокли, сака и връхно облекло;

яки и качулки;

корсетни изделия;

официални облекла;

вечерни рокли.
2.
Конструиране и градиране на дамско бельо: (06.06.2016 – 07.06.2016)

сутиени;

ежедневно бельо;

интимно бельо.
II. Мъжко облекло (08.06.2016 – 11.06.2016)
1.
Моделиране на облекло за свободното време;
2.
Панталони;
3.
Сака;
4.
Жилетки.
Допълнително ще получите конкретна програма за разпределение на темите по дни и часове.
Такса правоучастие: 600 лв. (с вкл. ДДС) / човек
Забележка: При група от над 25 участника, таксата правоучастие ще бъде редуцирана на 500 лв. (с
вкл. ДДС) / човек.
Можете да заявите Вашия интерес до 29 февруари 2016г. (понеделник), като изпратите попълнена
приложената заявка за участие на имейл :ratanasova@tu-sofia.bg

