500 m2 kleiplezier

Cursussen en workshops Najaar 2019
Cursussen
Tijdens de draailessen leert u de beginselen van
het draaien: walken, centreren, optrekken, vormen,
afdraaien, glazuren of decoreren van het werkstuk.
Voor de gevorderden: schaalvorm, vaasvorm,
potvorm, theepot met oor en deksel.

Basisworkshops
Kennismaken met draaien?

Cursusblok 1
Week .

.. Data

Draaien voor beginners / Ruben Beemsterboer

Donderdagmorgen 10.00 tot 12.30
Draaien voor beginners en gevorderden

37........................... 9 - 13 september
38........................... 16 - 20 september
39........................... 23 - 27 september
40 ..............................30/ 9 - 4 oktober
41................................. 7 - 11 oktober
42................................. 14 - 18 oktober
43...............................vakantie/ geen les
44 ........................... 28/10 - 1 november
45.............................. 4 - 8 november

Donderdagmiddag 13.00 tot 15.30
Draaien voor beginners en gevorderden

Cursusblok 2

Dinsdagmiddag 13.00 tot 15.30
Draaien voor beginners

Woensdagmorgen 10.00 tot 12.30
Boetseren, handvormen, draaien en glazuren

Week ................

Vrijdagochtend 10.00 tot 12.30
Draaien voor beginners en gevorderden
Vrijdagmiddag 13.00 tot 15.30
Draaien voor beginners en gevorderden
€ 200,- per cursusblok (8 lessen). Inschrijving via de
site, zolang er plek is en definitief na betaling.
Inschrijven Blok 1: v.a. 25 juni
Inschrijven Blok 2: v.a. 15 oktober

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30
€ 47,50
Voor een eerste kennismaking met de draaischijf.
Voor het proeven aan het pottenbakken. Er zal
geen eindresultaat afgebakken worden bij deze
kennismaking.
2 zaterdagen Draaien voor beginners
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30
€ 95,00 ( 2 x € 47,50)

Data

46 ........................... 11 - 15 november
47 ............................ 18 - 22 november
48............................. 25 - 29 november
49 ............................. 2 - 6 december
50 ............................. 9 - 13 december
51 ............................. 16 - 20 december
Blok 2 heeft 6 lessen, dit in verband met de
aansluitende kerstvakantie. ( € 150,00 ipv € 200)

Voor een eerste kennismaking met de draaischijf.
Voor het proeven aan het pottenbakken.
Bij het volgen van meerdere ochtenden kunt u ook
afdraaien en kan er werk gebakken worden.

Data in 2019: op de site staan de actuele data van
deze lessen

Workshops wisselend aanbod
Workshops
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delftsblauw schilderen
Kleigieten
Glazuren basis
Mallen maken Basis
Druktechnieken 1
Stempels maken en drukken & rijstpapiertransfers
Druktechnieken 2
In kleur drukken van foto of tekening op je eigen keramiek
Druktechnieken 3
Transfers én carbonprints maken, voor álle temperaturen
Glazuur, slib, keramische verf, pigmenten
Maken, bouwen en monteren van gedecoreerde platen klei
Werken met kleur
Torso boetseren in één dag
Ingekleurd porselein
keramische sieraden
Mallen maken Vervolg 1
Schilderles op keramiek
Glazuren vervolg 1 en stoken

Gegevens en kosten
Zie www.kleispot.nl voor de agenda met het actuele aanbod
Wanneer......................... Op zaterdagen
Tijdstip ............................ 10.00 tot 16.00
Aantal deelnemers ...... 12
Inbegrepen .................... Lunch en materiaal (tenzij anders aangegeven)
Kosten ............................. € 95,-

Schrijf je in via www.kleispot.nl/workshops. Je kunt aan het eind van het
inschrijfproces direct betalen met iDeal of Paypal. Let op: je inschrijving is
pas definitief nadat de betaling is voldaan.
Draaien voor gevorderden / Angelique Homberg
Twee keer een zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30
€ 95,- ( 2 x € 47,50)
Monumentaal draaien / T servies draaien, dit zijn onderdelen
die we aanbieden.

