Prova på floristyrket med en

Introduktionskurs
Introduktionskurs

Introduktionskursen vänder sig till dig som vill prova på
floristyrket, eller till dig som redan arbetar i butik och
som inte har floristutbildning. Efter genomgången kurs
erhåller du ett kursintyg.
Allt blomstermaterial ingår i kursavgiften och du
behöver inte ha några förkunskaper.
Under dessa två veckor går vi igenom:

Varuvård

Hur man snittar stjälkar, vattentemperatur och allmän
varubehandling av snittblommor.

Buketter

Vi arbetar med spiralteknik och binder symmetriska och
asymmetriska buketter.

Dekorationer

Introduktionskurs - fortsättning

Följ upp dina kunskaper med en inspirerande och kreativ
fortsättningsvecka. Fortsättningsveckan passar också dig
som har liknande förkunskaper.

Innehåll

Vi kommer att repetera och fördjupa grundkunskaperna i olika
floristiska arbeten såsom buketter, dekorationer, brudbuketter och
begravningsbinderier.
Det blir mer fokus på komposition dvs. materialkombinationer, färg,
teknik och idé.
• Hur får jag en harmonisk, prisvärd och tilltalande bukett?
• Vilka tekniker fungerar bäst?
• Hur skall jag använda färgläran?
• Säljtänk

Kursavgift: 5.000 kr inklusive kursmaterial.
5 dagar, mån-tors, kl. 9-15.30 & fre kl.9-14.30
Kursintyg erhålles.

Olika modeller praktiseras.

Begravningsbinderi

Begravnings- och kransdekorationer i olika utförande.

Bröllopsbinderi
Vi skapar brudbuketter i olika modeller och tekniker.

Färg

Vi berör Johannes Ittens färg- och formlära.

Tekniker

Vi provar på olika tekniker som ska hjälpa oss att
arbeta fram för fina slutresultat till respektive arbete.

Kursavgift: 9.000 kr inklusive kursmaterial.
10 dagar, mån-tors, kl. 9-15.30 & fre kl.9-14.30
Kursintyg erhålles.

Kursstarter
Introduktionskurs 10 dagar
Stockholm
Göteborg
• 12 - 23 mars 2018
• 15 - 26 oktober 2018
• 4 - 15 mars 2019

• 9 - 20 april 2018
• 24 sept. - 5 oktober 2018
• 11 - 22 mars 2019

Introduktionskurs 5 dagar - fortsättning
Stockholm
Göteborg
• 20 - 24 november 2017
• 11 - 15 juni 2018
• 19 - 23 november 2018
• 8 - 12 april 2019

• 12 - 16 november 2018
• 8 - 12 april 2019
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