
K E L A T O W  F X

WORKSHOPS 2015
SILICONE  SCULPTUREN MAKEN
Leer het maken van hyper-realistische silicone sculpturen 
van special effects artist Lawrence Kelatow in deze 
driedaagse workshop. In eenvoudige stappen leert u 
alle details over het werken met siliconenrubber; van 
het gieten, manipuleren, verwerken tot het kleuren en 
afwerken ervan. Incl. materialen gebruik en lunch.

Dag 1: 
Theorie en boetseren
Dag 2: 
Mallen maken en silicone gieten
Dag 3:
Silicone kleuren en afwerken

€ 395,-
26 april - 3 mei - 10 mei

SILICONE  PROTHESES MAKEN
Leer het maken van silicone protheses van special 
effects artist Lawrence Kelatow in deze workshop. In 
de workshop leert u het maken van een sculptuur; een 
vlakke mal van silicone die u uitgiet in silicone waarna 
u uw eigen gemaakte prothese leert op te plakken en te 
kleuren. Incl. materialen gebruik en lunch.

Dag 1: 
Theorie, boetseren prothese, mal 
maken, Prothese gieten, plakken 
en kleuren

€ 125,-
17 mei

SILICONE  “OUT-OF-THE-KIT” 
Leer het maken van hyper-realistische silicone trauma 
effecten van special effects artist Lawrence Kelatow in 
deze workshop. Van levensechte wonden en kogelgaten 
tot gruwelijke brandwonden. Eenvoudig te maken met 
silicone, rechtstreeks op de huid. Incl. materialen ge-
bruik en lunch.

Dag 1: 
Theorie en special effects 
technieken.

€ 99,-
24 mei

SILICONE  LICHAAMSDELEN  MAKEN
Leer het maken van hyper-realistische silicone li-
chaamsdelen van special effects artist Lawrence Kela-
tow in deze workshop. In eenvoudige stappen leert u 
alle details over het werken met siliconenrubber; van 
het gieten, manipuleren, verwerken tot het kleuren en 
afwerken ervan. Incl. materialen gebruik en lunch.

Dag 1: 
Theorie, Alginaat mallen maken, 
silicone gieten en silicone verven 
en afwerken.

€ 139,-
31 mei

meer informatie: info@kelatow.com - www.kelatow.com - 06 55 71 50 73



MEDUSA

MAKE -UP

EFFECTS

COSTUMES

P R O P S

MEDUSA is een full service special effects bedrijf 
en kan special effects leveren voor uw film, TV, theater, 
videoclip, fotoshoot of evenement. Wij leveren visagie, 
grime, special make-up, protheses, haarwerk, kostuums en 
rekwisieten.

MEDUSA is een samenwerkingsverband van Sanne 
Visscher en Lawrence Kelatow - samen verantwoordelijk 
voor tientallen professionele producties in binnen en 
buitenland.

U kan MEDUSA benaderen voor alle soorten make-
up; we kunnen in ieder budget werken, groot of klein. 
schroom niet en neem contact met ons op zodat wij u kun-
nen helpen uw concepten tot werkelijkheid te brengen.

VISAGIE & HAARSTYLING

GRIME & HAARWERK

SPECIAL MAKE-UP EFFECTS

SPECIAL KOSTUUMS

REKWISIETEN

meer informatie? bel 06 55 71 50 73


