WORKSHOP

Bitàcola en pell
Dissabte, 20 NOV
De 10:00 a 14:00 h

És una llibreta flexible en pell, molt
lleugera, ideal pels teus viatges i
prendre notes.
Farem una llibreta amb talls picats
i un cosit escapulari (cosit francès).
Posarem un punt de llibre, capçades
de paper I tancarem amb una tira
de pell. Els quadernets seran de
paper Ecològic Bioprima book de 100 gr.
Mides: 16,5x 11,5 cm

Preu: 85 €

Enquadernació
cosit vist
Dissabte, 18 DES
De 10:00 a 14:00 h

És una llibreta flexible en pell amb el
llom rígid, lleugera i al mateix temps
original. Realitzarem un cosit vist sobre
un llistó de fusta com a llom.
Els quadernets seran de paper
Ecològic Bioprima book de 100 gr.
Mides: 20 x 11,5 cm

Preu: 85 €

Informació workshops
• L’alumne ha de portar plegadora, tisores corbes i agulla si en té.
• Màxim de 6 persones per curs.
• Tots els materials necessaris estan inclosos en el preu del curs.
• Els treballs realitzats seran propietat de l’alumne.

Informació reserves
• La inscripció amb reserva serà efectiva amb l’abonament del 50% de
l’import total. La resta s’abonarà el mateix dia del curs.
• En cas d’anul·lació del curs per part de l’escola, es tornarà l’import
íntegre pagat. En el cas de l’anul·lació per part de l’alumne es tornarà
un 70% del curs, si es fa una setmana abans de la data del curs. Si es fa
dos dies abans, es tornarà el 25% de l’import pagat.

¡Reserva la teva plaça!
charnelabego@gmail.com

Begoña Cabero

Cristina Llopart

Després d’exercir durant un temps com
a mestre, decideix endinsar-se el món de
l’enquadernació, estimulada per una banda
per la seva afició a les activitats artesanals,
i de l’altre, motivada pels nous reptes.
És Tècnica Superior en Enquadernació per
l’Escola Oficial d’Arts i Oficis de Barcelona
(Llotja). L’any 1998 inaugura l’escola-taller
Charnela-Enquadernació a Barcelona.

Dissenyadora gràfica (ESDI Llotja)
especialitzada en Direcció d’Art (CICE).
Des de fa més de 10 anys ha combinat
els seus coneixements en disseny amb els
d’enquadernació artesanal i artística. Al llarg
d’aquests anys ha col·laborat amb diferents
tallers i projectes d’enquadernació amb
Begoña Cabero.

