
Tatuointi-harjoittelijaksi haluavan preppauskurssi, la-su 14.-15.3.2020.
Kesto 10 tuntia. Hinta 72 € + materiaalit.
Opetus tapahtuu englanniksi.

Ilmoittautuminen torstaina 5.3.2020 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: Apprenticeship preparation. Discuss what tattoo shops look for in an apprenticeship. 
Portfolio, cv, familiarize w/type of equipment used in the industry, expectations of an apprenticeship, 
expectations of a mentor, more brief history of tattoos.
(Tatuointialan harjoittelijaksi pyrkivän kurssi. Luento-osuudella opitaan lisää tatuointien historiasta ja 
tatuoimisesta teoreettisesta. Opiskelija saa tietoa tatuointiliikkeessä toimimisesta, välineistä, mitä 
harjoittelijan toimenkuvaan kuuluu, ammattitatuoijien odotuksista harjoittelijoita kohtaan ja alalla 
vallitsevista käytännöistä. Kurssilla luodaan oma portfolio ja cv, joilla voi lähestyä tatuointialan liikkeitä 
harjoittelijaksi pyrkiessä.)

Materials: notebook, pencils, pens.
(Materiaalit: luonnoskirja, kyniä, muistiinpanovälineet.)

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 14.3.2020 kello 10.00 Limingan taidekoulun päärakennuksessa, Arvolankuja 1, 
91900 Liminka.
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