WINTER CAMP 2018
O VELHO LIVREIRO + AHO ZEN GUEST HOUSE
JOANÓPOLIS - SP | JULHO 2018

Encadernação e papelaria fina em 7 dias de
imersão no Ateliê Aho Zen – Joanópolis
- DUAS TURMAS INDEPENDENTES No mês de julho o Velho Livreiro e o Aho Zen
Guest House convidam para um programa de
imersão nas artes da encadernação e da papelaria
em um lugar inspirador e relaxante. No inverno
deste ano vamos receber duas turmas, com dois
temas: Encadernação e Papelaria Fina na primeira
turma e Encadernação de Luxo na segunda.
Situado na região entre serras e águas, a apenas
130km de São Paulo, o Aho Zen é uma Guest
House que ostenta o privilégio da simplicidade,
na aconchegante construção em madeira maciça e
pedra, iluminada por candeeiros, lareiras e velas e
cercada por matas, montanhas, represa, cachoeiras,
jacarandás, palmeiras, pássaros e animais silvestres,
além da aloe vera utilizada nos produtos Aho Aloe.
Tradicionalmente, no inverno, o Velho Livreiro
transfere seu ateliê para a simpática cabana-ateliê
do Aho Zen. São sete dias de intensa produção,
debate e aprofundamento nas artes do livro e
da papelaria. O sistema de “camp” promove a
imersão nos estudos e no convívio, facilitando o
aprendizado de novas técnicas com tranquilidade,
tempo e inspiração!
São muitos projetos práticos, além de fundamentos
teóricos, exercícios, jogos, vídeos... Sem contar o
bate-papo na lareira com vinho, os mergulhos na
represa e o pôr-do-sol imperdível!

WINTER CAMP 2018
TURMA I - ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA FINA
7 a 14 de Julho - Nível básico e intermediário
TURMA II - ENCADERNAÇÃO DE LUXO
21 a 28 de Julho - Nível intermediário e avançado
Inscrições por e-mail: cursos@ovelholivreiro.com

TURMA I - ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA FINA
7 a 14 de Julho

Indicado para iniciantes nas artes do livro e da encadernação e também para
os interessados em aprimorar suas técnicas e desfrutar do sistema de camp
Sábado
9h – Encontro no Velho Livreiro Vila Madalena rumo ao nosso refúgio na mata!
11h30 – Acomodação nos quartos
12h – Reunião na grande mesa para apresentação da equipe e dos alunos
13h30 – Almoço
15h30 – Aula 1
Fundamentos básicos, materiais, papéis, revestimentos, ferramentas, tipos de
encadernação, tipos de costuras, fornecedores.
20h30 – Jantar
Domingo
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Aula 2 - Sketchbook & Leather Journal
Montagem de miolo. Definição de formato, dobra, marcação de gabarito, furação.
Costura Francesa.
13h30 – Almoço
15h às 18h30 – Montagem Capa Dura e Flexível em couro. Acabamentos. Fechamento.
20h30 – Jantar
Segunda-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Aula 3 – Costura Copta (Clássica com uma agulha)
13h30 – Almoço
Tarde livre para caminhadas, descanso, leitura, passeios.
18h30 – Sessão de Cinema
20h30 – Jantar
Terça-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Aula 4 – Costura Criss-Cross (Encadernação Belga)
13h30 – Almoço

TURMA I - ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA FINA
15h00 às 18h30 – Aula 5 – Costura
Japonesa
20h30 – Jantar

13h30 – Almoço
15h – Aula 7 – Álbum Lombada Quadrada
20h30 - Jantar

Quarta-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Aula 6 – Confecção de Caixas
13h30 – Almoço Especial
15h00 – Aula 6 – Confecção de Caixas –
continuação
20h30 – Jantar

Sexta-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Dia Especial Concertinas!
13h30 – Almoço
15h00 – Continuação Concertinas
21h00 – Pizza Night

Quinta-feira
8h30 às 10h00 – Café da Manhã
10h00 – Manhã livre

Sábado
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Encerramento e Certificação
11h30 – Check-out

VALOR DO CURSO*:
R$1.800,00 (em até 3X) – 10% de desconto à vista (R$1.620,00)
*Material decorativo deverá ser trazido pelo aluno
VALORES DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO /por pessoa
R$1.520,00 (à vista ou parcelado em até 3X)
Pensão completa para o período do curso - 8 dias/7 noites em quartos compartilhados
com no máximo 3 pessoas. (temos quartos de 2 e 3 pessoas que serão distribuídos em
função de gênero e idade). Caso venha fazer o curso com alguém conhecido e deseje ficar
hospedado no mesmo quarto, favor indicar.
Pacote inclui: café da manhã / almoço / jantar / café com bolo da tarde
Bebidas: inclusas no valor estão sucos, água, café, leite e chá. Refrigerantes, vinhos e outras
bebidas a gosto poderão ser trazidas pelo aluno.
TRASLADO OPCIONAL saindo do ateliê na Vila Madalena no sábado as 9h e com
previsão de retorno à São Paulo, no sábado seguinte, as 14h.
Valor ida e volta: R$260,00
(Recomendamos o traslado pois 1/3 da viagem é feito em estrada de terra)

TURMA II - ENCADERNAÇÃO DE LUXO
21 A 28 DE JULHO

Turma especial para os alunos que se interessam pela encadernação e
desejam adquirir conhecimentos e técnicas mais avançadas.
Vamos confeccionar um livro com estrutura “Simplified Binding”,
desenvolvida pela encadernadora Sün Evrard, onde lombada e capas são
trabalhadas separadamente, passando pela decoração dos cortes do livro
e cabeceados bordados. Também vamos produzir uma caixa especial sob
medida para o livro, do tipo articulada (Caixa Solander).

Sábado
9h – Encontro no Velho Livreiro Vila Madalena rumo ao nosso refúgio na mata!
11h30 – Acomodação nos quartos
12h – Reunião na grande mesa para apresentação da equipe e dos alunos
13h30 – Almoço
15h - INÍCIO DAS ATIVIDADES - Conceitos de “Fine Binding”, encadernação
artística, encadernações de luxo e livros de artista.

ELEMENTOS QUE SERÃO EXPLORADOS DURANTE O CURSO:

Domingo
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Preparação do miolo, guardas e charneira
13h30 – Almoço
15h – Costura do miolo utilizando suporte especial
20h30 – Pizza Night

• Introdução à encadernação de luxo e
debate sobre “fine binding”, encadernação
artística, encadernação tradicional e livros
de artista.
• Confecção de um livro com conceitos
de construção contemporâneos: costura
com suportes, encaixe não-destrutivo,
capas indepedentes, lombada flexível, etc.

Segunda-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Decoração de cortes
13h30 – Almoço
15h – Bordado de cabeceado com múltiplas cores
18h30 – Sessão de Cinema
20h30 – Jantar

(Simplified Binding)
• Decoração de cortes utilizando pintura e
técnicas de hot-stamping manual.
• Bordado de cabeceados com múltiplas
cores e linha de seda.
• Produção de uma caixa tipo “solander”
feita sob medida para o acondicionamento
do livro produzido.

Todos os materiais de base para o curso serão fornecidos. Os materiais decorativos deverão ser
providenciados pelos alunos. Uma lista será fornecida para os inscritos.

Terça-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã

TURMA II - ENCADERNAÇÃO DE LUXO
10h00 – Preparação da lombada
13h30 – Almoço
15h00 – Continuação
20h30 – Jantar
Quarta-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Capas
13h30 – Almoço Especial
15h – Finalização do Livro
20h30 – Jantar
Quinta-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Caixa Solander

13h30 – Almoço
15h – Caixa Solander
20h30 – Jantar
Sexta-feira
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Ateliê livre
13h30 – Almoço
15h – Finalizações
20h30 – Jantar
Sábado
8h30 às 9h45 – Café da Manhã
10h00 – Encerramento e Certificação
11h30 – Check-out

VALOR DO CURSO*:
R$1.800,00 (em até 3X) – 10% de desconto à vista (R$1.620,00)
*Material decorativo deverá ser trazido pelo aluno
VALORES DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO /por pessoa
R$1.520,00 (à vista ou parcelado em até 3X)
Pensão completa para o período do curso - 8 dias/7 noites em quartos compartilhados
com no máximo 3 pessoas. (temos quartos de 2 e 3 pessoas que serão distribuídos em
função de gênero e idade). Caso venha fazer o curso com alguém conhecido e deseje ficar
hospedado no mesmo quarto, favor indicar.
Pacote inclui: café da manhã / almoço / jantar / café com bolo da tarde
Bebidas: inclusas no valor estão sucos, água, café, leite e chá. Refrigerantes, vinhos e outras
bebidas a gosto poderão ser trazidas pelo aluno.
TRASLADO OPCIONAL saindo do ateliê na Vila Madalena no sábado as 9h e com
previsão de retorno à São Paulo, no sábado seguinte, as 14h.
Valor ida e volta: R$260,00
(Recomendamos o traslado pois 1/3 da viagem é feito em estrada de terra)

O Aho Zen Guest House é um local em meio à
mata, montanhas e mananciais. Serviços de internet
banda larga são praticamente inexistentes, mas o
sinal de telefonia celular, de todas as operadoras, é
satisfatório.
O ambiente é simples, as refeições são saudáveis e
balanceadas. O silêncio é preservado das 23h às 8h.
Tudo isso para que você possa descansar e desfrutar
da vida em meio à natureza, das boas companhias,
de leituras agradáveis, caminhadas inspiradoras e
momentos de prazer e relaxamento.
Em julho, as temperaturas são baixas, chove pouco e
você vai provavelmente assistir a um incrível pôr do
sol - um dos mais belos de sua vida!
Para que tudo seja perfeito, recomendamos que
você traga:
· Roupas de frio (e de calor também!)
· Roupa de banho para mergulhos na represa e spa
· Toalha de banho
· Tênis para caminhada
· Protetor solar
· Repelente
· Lanterna de bolso
· Livro(s) para leitura
· Sacola ou mala pequena para que você
possa levar para casa suas produções!

REALIZAÇÃO:

O que você pode trazer para o ateliê*:
· Ferramentas pessoais (régua, estilete, esquadro,
lapiseira, etc.)
· Revestimentos e papéis de sua preferência: tecidos,
papéis coloridos e estampados, etc.
*Obs.: Alguns revestimentos estarão à disposição de

maneira limitada, então fique à vontade para trazer aqueles
que mais te agradam!

