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Glazuren basis

Dit is de basis les voor glazuren. Tijdens deze les gaan we een basis opzetten op glazuurproeven te maken. 
Hierdoor leren we begrijpen uit wat voor stoffen klei en glazuur bestaan en hoe we het naar onze ideeën kunnen 
aanpassen. Hierbij komen o.a. glazuur inkleuren, dekkend maken, wit maken, matteren egaal en levendig maken 
aan bod. Tijdens deze les leren we ook hoe glazuur voor een werkstuk kan worden verbeterd door bijvoorbeeld 
de lijmkracht te verhogen of hoe een glazuur bewaard kan worden zonder dat het bezinkt en vast koekt op de 
bodem van je potje.

De proeven worden gemaakt voor meerdere soorten klei en voor verschillende temperaturen. Hierbij worden o.a. 
de uiterlijke verschillen tussen aardewerk en porselein vergeleken. 
Naast praktisch proeven maken ontvang je in de les ook een reader, een naslagwerk waarin de behandelde stof op 
overzichtelijke wijze word uitgelegd en een bijbehorende grondstoffen lijst met overzicht van mogelijkheden.

Aan het einde van de les bespreken we (ook in de reader) nog globaal de manieren waarop je kunt glazuren en de 
daarbij komende problemen en oplossingen ervoor. Kortom een basis voor je ontdekkingstocht in het glazuren 
waarmee je de rest van je leven vooruit kunt.

Als je al eigen werk hebt gemaakt en hierover vragen hebt, dan kun je deze meestal tijdens de les bespreken. 

Bob van Schie, ontwerper, keramisch specialist en product ontwikkelaar in de keramiek. 
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