The Illusionist – İllüzyonist
Kurs ücreti

: Kişi başı 885 TL

Kurs yeri

: Gayrettepe, İstanbul

Kurs süresi

: 2 yarım gün ( toplam 9 saat )

Kurs tarihi ve saati : 9 Nisan 2015 Perşembe ( 09:30 – 14:00 arası )
10 Nisan 2015 Cuma ( 09:30 – 14:00 arası )
Katılımcı sayısı

: 12 kişi

Öğretilen teknikler: Erkek yüzü ifadeleri, uzun ve ince figür modelleme
Sonuç ürün

: Yan resimdeki illüzyonist, tavşan ve şapka figürleri
(tabure figürü kursun içeriğine dahil değildir.
Ancak, yeterli zaman kalması durumunda Carlos
Lischetti bu figürü çalışılırken katılımcılar figürün
yapımını izleyebileceklerdir)

Ön şart

: Ön şart bulunmamaktadır.

Autumn Breeze – Sonbahar Esintisi – DOLDU
Kurs ücreti

: Kişi başı 885 TL

Kurs yeri

: Gayrettepe, İstanbul

Kurs süresi

: 2 yarım gün ( toplam 9 saat )

Kurs tarihi ve saati : 9 Nisan 2015 Perşembe ( 15:00 – 19:30 arası )
10 Nisan 2015 Cuma ( 15:00 – 19:30 arası )
Katılımcı sayısı

: 12 kişi

Öğretilen teknikler: Kız yüzü ifadeleri, ince bacak yapılı insan vücudu
modelleme ve saç detayı uygulama

www.mutludukkan.com

Sonuç ürün

: Yan resimde görülen saçları ve elbisesi rüzgarda
dalgalanan kız figürü (yeterli zaman kalmaması
durumunda Carlos Lischetti şemsiye figürünü
çalışırken katılımcılar sadece izleyecektir)

Ön şart

: Ön şart bulunmamaktadır.

Tel: 0 (212) 212 26 60

E-mail: info@mutludukkan.com

Autumn Breeze – Sonbahar Esintisi
Kurs ücreti

: Kişi başı 885 TL

Kurs yeri

: Gayrettepe, İstanbul

Kurs süresi

: 2 yarım gün ( toplam 9 saat )

Kurs tarihi ve saati : 11 Nisan 2015 Cumartesi ( 9:30 – 14:00 arası )
12 Nisan 2015 Pazar
( 9:30 – 14:00 arası )
Katılımcı sayısı

: 12 kişi

Öğretilen teknikler: Kız yüzü ifadeleri, ince bacak yapılı insan vücudu
modelleme ve saç detayı uygulama
Sonuç ürün

: Yan resimde görülen saçları ve elbisesi rüzgarda
dalgalanan kız figürü (yeterli zaman kalmaması
durumunda Carlos Lischetti şemsiye figürünü
çalışırken katılımcılar sadece izleyecektir)

Ön şart

: Ön şart bulunmamaktadır.

Autumn Breeze – Sonbahar Esintisi – DOLDU
Kurs ücreti

: Kişi başı 885 TL

Kurs yeri

: Gayrettepe, İstanbul

Kurs süresi

: 2 yarım gün ( toplam 9 saat )

Kurs tarihi ve saati : 11 Nisan 2015 Cumartesi ( 15:30 – 20:00 arası )
12 Nisan 2015 Pazar
( 15:30 – 20:00 arası )
Katılımcı sayısı

: 12 kişi

Öğretilen teknikler: Kız yüzü ifadeleri, ince bacak yapılı insan vücudu
modelleme ve saç detayı uygulama

www.mutludukkan.com

Sonuç ürün

: Yan resimde görülen saçları ve elbisesi rüzgarda
dalgalanan kız figürü (yeterli zaman kalmaması
durumunda Carlos Lischetti şemsiye figürünü
çalışırken katılımcılar sadece izleyecektir)

Ön şart

: Ön şart bulunmamaktadır.

Tel: 0 (212) 212 26 60

E-mail: info@mutludukkan.com

Carlos Lischetti Kimdir ?
Dünyaca ünlü şekerden figür sanatçısı Carlos Lischetti, şeker hamurundan
figür yapımı hakkında sahip olduğu muazzam tecrübeleri bizlerle
paylaşmak üzere 9 Nisan ve 12 Nisan 2015 tarihleri arasında Mutlu
Dükkan’ın ev sahipliğinde İstanbul'a geliyor.
Carlos Arjantin'in Rosario kentinde büyümüş olup pasta süslemeye tam 24 yıl
evvel 1990 yılında başlamıştır. Bu konuda kendisini geliştirmek için hep yoğun
bir iç motivasyona sahip olup, çalışmalarını ve yeteneğini dünyanın en ünlü
şeker sanatçılarını örnek alarak kendi kendine yaptığı çalışmalar neticesinde
geliştirmiştir. Bitmek bilmeyen ve giderek artan merakı onu Buenos Aires,
Paris ve Londra'da farklı eğitimler almak yoluna itmiştir. Carlos, Arjantin ve
Avrupa'da farklı okullarda yıllar boyunca edindiği tüm bilgi birikimini ve pasta
süsleme tekniklerini uzun zamandır dünyayı dolaşarak
öğrencileri ile
paylaşmaktadır. Bugüne kadar Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya, Rusya,
İngiltere, Çin ve daha pek çok ülkede eğitim vermiş olup Türkiye'ye ilk defa
Mutlu Dükkan’ın davetiyle geliyor.
Carlos Lischetti, "Animation in Sugar" isimli bir kitap yayınlamış olup halen "Cakes & Sugarcraft Magazine" isimli
dergide yazarlık yapmaktadır. Ayrıca, şu anda ikinci kitabı üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimlere Kimler Katılabilir?
Bu eğitimler şeker hamurundan figür çalışması konusunda deneyimi olan veya olmayan her katılımcının
katılabileceği nitelikte eğitimlerdir. Katılım için ileri derecede figür modelleme bilgisine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Katılımcıların daha önceden şeker hamuru ile başlangıç seviyesinde çalışma yapmış olmaları bu eğitimlere katılmak
için yeterlidir.
Bu eğitimler figür modelleme alanında kendini geliştirmek ya da butik pastacılıkta profesyonel bir kariyere sahip
olmak isteyen kişilerin detaylı figür modelleme tekniklerini ve prensiplerini öğrenebilecekleri yoğun içerikli
eğitimlerdir. Yukarıda detayları belirtilen eğitimler sırasında şeker hamurundan insan vücudu modelleme, vücut
orantılama ve farklı faklı insan yüzü ifadeleri çalışma imkanı bulunmaktadır.

Rezervasyon ve Ücret İadesi
Eğitimlere katılım için kurs tarihinden belli bir süre önce rezervasyon yapılması zorunludur. Rezervasyon yapmak
için kurs ücretinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Tüm ödeme yapılmadan maalesef yer tutulmamaktadır.
Yatırılacak kurs ücretinin iadesi mümkün değildir. Kursa katılmaktan vazgeçilmesi durumunda veya haber
vermeden kursa katılınmaması durumunda kurs ücretinin tamamı yanmaktadır.
Eğitimlere yeterli katılım sağlanamaması durumunda ya da Carlos Lischetti tarafından olağanüstü hallerde
gelebilecek taleplerde kurs tarihi Mutlu Dükkan tarafından değiştirilebilir veya kurs tamamıyla iptal edilebilir.
Olası bir iptal ya da değişiklik durumunda yeni kurs tarihi katılımcıya bildirilir. Yeni tarih katılımcı için uygun
değilse katılımcının yapmış olduğu ödeme iade edilir.

www.mutludukkan.com

Tel: 0 (212) 212 26 60

E-mail: info@mutludukkan.com

Ödeme Şekli
Ödeme, sadece banka hesabına yapılacak havale / EFT yoluyla kabul edilmektedir. Kredi kartı ile ödeme maalesef
kabul edilmemektedir. Ödeme açıklama kısmına sadece “Ad, Soyad ve Telefon Numarası” bilgileri girilmelidir.
♥ Banka Hesap Bilgileri
Mutlu Dükkan Pastacılık Ürünleri – Zeynep Yümlü
Halk Bankası - Perpa Şubesi
Şube kodu: 862 - Hesap no: 09000325
IBAN no: TR96 0001 2009 8620 0009 0003 25
Herhangi bir karışıklık yaşamamak adına yapacağınız havale / EFT sonrasında e-mail ile haber vermeniz rica
olunur.

Genel Bilgi
♥ Eğitimler süresince bire bir Türkçe tercüme yapılacaktır.
♥ Eğitimler sırasında kullanılacak bütün malzeme ve ekipmanlar “Mutlu Dükkan” tarafından temin edilecektir.
Katılımcılar eğitime gelirken yanlarında herhangi bir malzeme getirmelerine gerek yoktur.
♥ Eğitimler sırasında Carlos Lischetti'ye ait iki farklı figür modelleme hamurunun tarifi tüm katılımcılarla
paylaşılacaktır.
♥ Eğitim bitiminde tüm katılımcılar kendi yaptıkları figürleri beraberinde evlerine götürebileceklerdir.
♥ Eğitim sonrasında katılımcılara adlarına düzenlenmiş katılım belgesi verilecektir.
♥ Eğitimler sırasında herhangi bir pişirme süreci bulunmamaktadır.
♥ Kurslar sırasında sadece önceden belirlenmiş modeller çalışılmaktadır. Bu modellerin dışına çıkılmamaktadır.
♥ Kurslar sırasında fotoğraf çekilmesi ya da görüntülü video kaydı alınması kesinlikle yasaktır.

İletişim Bilgileri
Mutlu Dükkan Pastacılık Ürünleri - Zeynep Yümlü
♥ Adres

: Vefa Deresi Sok. No:5 Gayrettepe İş Merkezi A Blok Giriş Kat, Gayrettepe, Şişli, İstanbul

♥ Telefon

: 0 (212) 212 26 60 ( sadece hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında )

♥ E-mail

: info@mutludukkan.com

♥ İnternet Sitesi : www.mutludukkan.com
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