Workshop Delftsblauw schilderen
Lesstof
Tijdens de workshop maak je kennis met de wijze waarop een schildering wordt aangebracht op een
keramisch bord, een vaas of een andere vorm. De behandelde techniek wordt reeds vanaf de 17e
eeuw toegepast. De docent legt haarfijn uit hoe je met deze werkwijze het beste resultaat kunt
verkrijgen. Hij demonstreert een en ander aan de hand van voorbeelden.
Voor deze workshop zijn diverse penselen nodig van verschillende diktes die op speciale wijze
worden bewerkt. De docent neemt ze mee en geeft daarover uitleg.
Met eigen pigmenten breng je daarna een decor over op een biscuitgebakken tegel, bordje of vaasje.
Aan het eind van de workshop heb je zelf een Delftsblauw ontwerp gemaakt. Je kunt dat vervolgens
eventueel bij Keramikos laten bakken.
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Docent
Meester-schilder Paul Bartels (1951) is sinds 1968 als plateelschilder werkzaam bij De Porceleyne
Fles (Royal Delft). Na zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag
specialiseerde hij zich in portretopdrachten en richtte hij zich op de ontwikkeling van nieuwe
producten. Veel van de Blueware ontwerpen zijn van zijn hand.

Gegevens en kosten
Wanneer
Tijdstip
Aantal deelnemers
Inbegrepen
Kosten

Op zaterdagen *
10.00 – 16.00 uur
12
Lunch en materiaal (tenzij anders aangegeven)
€ 95,00 incl. 21% BTW

* Zie voor data de KleiSpot website: www.kleispot.nl/workshops

Inschrijving en betaling
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.

Locatie en contact
KleiSpot
Oudeweg 147, 2031 CC Haarlem
Ingang en parkeerplaats aan de rechter zijkant
Vragen? Neem gerust contact met ons op!
Stuur ons een mailtje via info@kleispot.nl
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