Workshop Ingekleurd porselein
Lesstof
Voor deze workshop is enige basiservaring met keramiek gewenst. Je gaat aan de slag met porselein:
•
•
•
•
•

Pigmenten en oxiden
Inkleuren van klei
Werken met plakken gekleurde klei
Maken van patronen in de klei
Verschillende verwerkingsmethoden, zoals het werken met mallen en het inleggen van
patronen

Stap voor stap maak je kennis met de verrassende techniek van het inkleuren van klei. Het is een
techniek die vele nieuwe keramische toepassingen biedt. Bij het werken met kleur in de klei gaan
vorm en decoratie gelijk op.
Je krijgt praktische en technische informatie over het materiaal en ontdekt de mogelijkheden en
moeilijkheden van porselein. Verschillende manieren van handvormen komen aan de orde. En
natuurlijk krijg je informatie over afwerking, decoratie, glazuren en stoken.
Na de inleiding ga je tijdens de workshop zelf aan de slag en maak je een eigen werkstuk. Je werk kan
bij Keramikos worden gebakken, als je zelf niet over een oven beschikt.

Oudeweg 147 – 2031 CC Haarlem – info@kleispot.nl – www.kleispot.nl
KVK 34058053 – BTW NL803502382B01 – Bankrekening NL19INGB0009091585

Docent
Judith de Vries is een allround gekwalificeerd keramist met veel onderwijservaring. Zij volgde haar
opleiding aan d’ Witte Lelie in Amsterdam. Judith werkt onder meer met porseleinklei, die zij bewerkt
tot een decoratieve vorm. Daarnaast beheerst zij vele keramische technieken, zo ook het draaien op
de draaischijf. Zij kan je alles leren over opbouwen met klei, inkleuren van klei en glazuren: van de
basistechnieken tot de fijne kneepjes van het vak.

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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