
Tatuointimallin suunnittelu la-su 29.2.-1.3.2020.
Kesto 10 tuntia. Hinta 72 € + materiaalit.
Opetus tapahtuu englanniksi.

Ilmoittautuminen torstaina 20.2.2020 mennessä: www.limingantaidekoulu.fi    . Voit perua 
ilmoittautumisesi sähköpostitse aitisitatuoija@gmail.com  ennen ilmoittautumisajan päättymistä - sen 
päätyttyä ilmoittautuminen on sitova ja perimme koko kurssimaksun. Kurssin toteutuminen edellyttää 
vähintään 10 opiskelijaa. 

Opettaja Michael G. Wiltse, jolta saat lisätietoja: aitisitatuoija@gmail.com ; puh. 040-678 8319.
About the teacher:
Michael Wiltse and has been tattooing for twenty years. He was apprenticed under David Zappia at Tatts by
Zapp in Duluth and Stillwater Minnesota. Passed down traditional tattooing techniques from the Cap 
Coleman line of tattooers. Michael lives in Finland with his wife and son. He has owned a shop for 13 years 
and have worked all over the US and Europe. 
"I believe in a strong tattoo industry with foundations in strong work ethics, knowledge, and 
professionalism. " 
(Tietoa opettajasta;
Michael Wiltsellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus tatuoimisesta. Hän toimi harjoittelijana David 
Zappialle liikkeessä Tatts by Zapp Duluthissa ja Minnesotassa. Hänen osaamisensa perinteisistä 
tatuointitekniikoista tulee suoraan Cap Colemanin tatuointiprenteestä. Michael asuu suomessa vaimonsa ja
poikansa kanssa. Hän on omistanut oman liikkeen 13 vuotta, ja hän on työskennellyt ympäri Pohjois-
Amerikan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa.
"Uskon tatuointi teollisuuden rakentuvan lujan työetiikan, hyvän tietotaidon ja ammattimaisuuden 
varaan")

About the course: Discuss a brief history of tattoos and tattoo art. Describe what flash is and what it is used
for. Discuss different styles of flash and components there of. Create a flash sheet, and line sheet.
Discuss various opportunities the business of utilizing and selling flash.
(Luennointia tatuoinnin historiasta ja tatuointitaiteesta. Tatuointimallin suunnittelun perusteet ja 
käytännöt. Erityylisten tatuointimallien rakenteista. Kursilla tehdään opettajan ohjauksella flash- 
ttatuointimallia omaan portfolioon, sekä puhtaaksipiirrettyjä viivapiirrosmalleja. Opettaja luennoi 
tatuointimallien myynnistä ja näyttömahdollisuuksista.)

Materials: bic, mechanical pencil, scratch paper, pad of bristol paper or watercolour paper 300 g, hot or 
cold press inking pen, watercolour markers or coloured pencils, rulers.
(Materiaalit: kuivamustekynä, lyijytäytekynä, luonnospaperia, lehtiö bristolin piirtopaperia tai vesivärilehtiö
300 g sileää paperia, kuitukärkinen tussauskynä, vesiväri- tai puuvärikyniä, viivoittimia.)

Kellonajat: lauantaina kello 10-12.15 (3); tauko; 12.45-15.00 (3)
sunnuntaina kello 10-12.15 (3); tauko; 12.45-13.30 (1)

Kurssi alkaa siis lauantaina 29.2.2020 kello 10.00 Limingan taidekoulun päärakennuksessa, Arvolankuja 1, 
91900 Liminka.
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