FIND DIN

STIL!

Emilielunden

Kom til stilkursus med Sara Lindgaard d. 11. april kl. 10 - 16.30
Sagt om tidligere kursus:
“Skøn dag i godt selskab med Sara
og de andre friske kvinder. Masser af
spændende og inspirerende materiale
med gode tips og råd. Kunne godt bruge flere timer i Sara’s selskab. Måske
ses vi i byen til en shopping dag :-)”
“Sara er en god formidler, fyldt med
ideer og tanker vedr. stil og tøj. Snyd
ikke dig selv for den oplevelse!”
Velkommen til en lærerig dag fuld af stil, form,
farver, snit, tilbehør og meget, meget mere.
Lær om kropstyper og hvordan man udnytter sin
kropsform bedst muligt. Du vil se kroppen på en
ny måde, der vil hjælpe dig, når du skal designe og
sy tøj selv, eller når du går ud og shopper.
Se eksempler på, hvor enkelt du kan betone din
stil og understrege din personlighed.
Jeg viser “det klassiske sorte sæt” og hvordan det
styles på 117 forskellige måder - inspirerende og
lige til at bruge hjemme i dit eget klædeskab.
Vi skal snakke om selvopfattelse og førstehåndsindtryk - og om hvordan man kan lade sit tøjvalg
understrege sin personlighed.
Du vil modtage en kropsanalyse, så du ved, hvad
du med fordel kan kigge efter, når du vælger materialer, snit, længder og silhuet.

Der vil være mulighed for at skitse forslag til designs, der vil klæde din figur. Og der gives forslag
til en brugbar grundgarderobe og hvilke dele der
kan redde dig fra den klassiske “jeg har skabet fyldt
og ingenting at tage på”-situation.
Det hele præsenteres med billeder, tøj, stof, tasker,
sko, tørklæder, smykker, sminke og meget mere,
så der visuelt bliver masser at se på og røre ved i
løbet af dagen.
Styr uden om fejlkøb og få en bredere forståelse af,
hvad der klæder din krop og hvorfor - både når du
shopper eller syr dit tøj selv.
Jeg deler ud af mine erfaringer, tips og tricks som
både stylist, designer og underviser - du får således
et shortcut til en bedre, stilsikker garderobe, du vil
elske at bruge!
Pris: 785,Tilmelding: charlottewiegand@gmail.com

Sara Lindgaard

er beklædningsdesigner og
tekstilformgiver og har arbejdet som illustrator, mønsterkonstruktør, underviser
og stylist.
Hun har haft eget tøjmærke
LINDGAARD og har boet en
periode i Indien. Driver nu
firmaet cphSTYLING, hvor
hun rådgiver om og hjælper
kvinder og mænd med stil.
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