ModehiSto
ria
för mode- och
designstuderande

”Jag brinner för mode!”
Idag är det en floskel som är så lätt att spotta ur sig. En floskel som
är så generöst använd överallt i media, när det enda man egentligen
menar är att man tycker att hippa kläder är coolt. Men för att kunna
säga att man verkligen ”brinner”, räcker inte det.
Med erfarenhet av att coacha modeutbildning, erbjuder nu Stilverket
workshops för mode- och designstuderande.

FÖRELÄSNINGSSERIE I MODEHISTORIA
Det sägs att för att veta var man är på väg, måste man veta varifrån man kommer. För att kunna
skapa bra, framtida modedesign, behöver man även kunna sin modehistoria. Man behöver förstå
bakgrunden till varför modet idag ser ut som det gör. Att kunna design, veta var den kom ifrån och
att applicera kunskapen till just din design. Modehistoria är ett bra första steg mot att skapa mode
med känsla och förankring.

FÖRDELAR

ARBETSMETOD

• Få en gedigen, insatt kunskap i modehistorik
• Lära modets utveckling och även dess
samhällsinverkan
• Göra kopplingar till dagens mode och varför
vi använder mode som vi gör

Föreläsningsserie i modehistorians alla epoker.
Utbildningen inom modehistoria sker genom föreläsningar och diskussionsgrupper kring de olika
stilperioderna. Föreläsningarna omfattar ett tiotal
tillfällen och sträcker sig från det gamla Egypten
till nutid.

TID OCH PRIS

COACHNING SAMT
LICENSAVTAL

Hela serien innehåller
• Det gamla Egypten
• 1600-tal
• 1900-1910
• 60-70-talet

11 föreläsningar:
• Antiken
• Medeltiden
• 1700-tal
• 1800-tal
• 20 -30-talet • 40-50-talet
• 80-talet

Hela föreläsningsserien: 34 950 SEK ex moms
3 valfria föreläsningar: 14 950 SEK ex moms
6 valfria föreläsningar: 29 950 SEK ex moms

Coachning av lärare samt licensavtal kan tecknas.
Detta omfattar coachning av er lokala lärare av Mia
under två dagar då vi går igenom upplägget i modehistoriken. Ni köper rättigheterna att under ett år
på er utbildning använda Stilverkets historikmaterial.
Kontakt Mia för mer info.

Kontakta Mia Berg • mobil: 0733 70 83 01 • mia@stilverket.se •

OM STILVERKET
Jag gör det jag gör för att hjälpa individer bli unika.
Människor är inte får. Men i dagens samhälle av konformism, framställer vi oss tyvärr alltför ofta som en
i fårskocken. Allt för att inte sticka ut. Fegt och fel.
Jag driver Stilverket och är aktuell med boken ”Personlig Stil”, som handlar om personlig varumärkesprofilering och som ger exempel ur verkliga livet.
Boken utkom hösten 2010 på Forma bokförlag.

Under skolåret 2009/2010 coachade jag ett tjugotal
elever på en lokal modeutbildning i Malmö.
I mars 2007 startade jag Stilverket där jag idag bl a
föreläser och ger workshops inom närings-livet, olika
utbildningsenheter samt en rad framför allt kvinnliga
företagarnätverk.
Hälsningar från Mia Berg, utanför fårskocken.

STILVERKETS ERBJUDANDE
Exempel på andra workshops och föreläsningar:
• Workshop i styling
• Workshop i personligt varumärke
• Individuell coaching i personligt varumärke

Kontakta Mia Berg • mobil: 0733 70 83 01 • mia@stilverket.se •

