Workshop Gietklei en gieten
Lesstof
In deze workshop leer je alles over gietklei en het kleigieten. De les is gericht op zowel beginners als
gevorderden.
Tijdens de workshop werk je met vele soorten mallen en gietmethoden. Je gaat gieten in verscheidene
mallen en met diverse soorten klei. Zo leer je de verschillen, mogelijkheden en onmogelijkheden
kennen. Er wordt gewerkt met zowel porselein, steengoed als aardewerk. Hierbij wordt
geëxperimenteerd met het gieten en afwerken. Ook het inkleuren van klei wordt behandeld. Naast het
maken van seriewerk leer je ook hoe je met gietklei kunt boetseren, decoreren en vervormen om met
mallen ‘unica’ te maken.
Er zijn mallen tijdens de workshop aanwezig. Zelf mallen meenemen mag ook. Deze kunnen tijdens
de les gebruikt worden, mits ze niet te groot zijn. Heb je een vraag over je eigen mal, neem dan
contact op met Keramikos.
Je hoeft zelf enkel het model en je werkkleding mee te nemen.
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Docent
Docent Bob van Schie is ontwerper en productontwikkelaar in de Keramiek. Hij werkt voor zowel
fabrieken, als voor individuele kunstenaars en ontwerpers. Bob is expert op het gebied van
reproductietechnieken in keramiek. Hij werkt samen met Koninklijke Tichelaar Makkum en met
Koninklijke Porceleyne Fles Delft.

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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