
Infosheet  workshop 'Fijnschilderen in onderglazuur' 
via KleiSpot/Keramikos 

– 
docent Kim van Dooren

versie 2019

Datum: zie planning website KleiSpot
Tijd: 10-16 uur, inclusief lunch
Kosten: €95

Docent: Kim van Dooren

Kim is een veelzijdige kunstenaar, die naast grafisch
ontwerp, begonnen is met schilderen in olieverf. Zij
heeft hierin een langdurige masterclass gevolg,
waarin zij realistisch schilderen heeft geleerd in de
technieken van de oude meesters. Op een gegeven
moment is zij in de klei terecht gekomen en aan de
slag gegaan met handvormen, boetseren en gieten.

Wat bleek mooier dan de 2 liefdes te combineren. 

Zo is met een experiment, haar liefde voor tegeltableau’s en tegelkunst  geboren. Het is een 
eeuwenoude ambacht die ze een eigen, moderne touch geeft. Inmiddels schildert zij in haar 
eigen atelier, Atelier IN'T 100, met aquarel-, acryl- en olieverf en met majolica/onderglazuur. 
Naast lessen en workshops, maakt ze vrij werk en werkt ze in opdracht.

Omschrijving workshop

De decoratiemogegelijkheden met onderglazuur zijn
eindeloos. In deze workshop gaan we de kennis en
technieken van het fijnschilderen toepassen op
biscuit. Stap voor stap wordt je meegenomen in
diverse schildertechnieken met onderglazuur.

Onderwerpen zoals kleurenleer, compositie,
licht/donker, overbrengen ontwerp, maar ook tips en
tricks rondom portretten komen aan bod.

Schilderervaring is absoluut niet nodig. Indien je zelf favoriete penselen 
hebt, neem deze dan vooral mee. Dan kijken we gelijk wat je hier mee kunt. 

Er zijn voorbeelden genoeg aanwezig waarmee we gaan oefenen, maar
heb je zelf al een afbeelding of voorbeeld die  je graag eens op keramiek
wilt schilderen, neem die dan mee. Dan kunnen we die tijdens de les
bespreken. 

Tijdens de schilderles gaan we diverse technieken uitproberen op tegels.
Na de les ben je in staat op elke biscuit werk je schilderwerkmet
onderglazuur toe te passen.



De tegels worden achteraf door Kleispot geglazuurd
en afgebakken. Deze kunnen later opgehaald worden
of worden verstuurd. 

Beschik je zelf over spuit- en afbakmogelijkheden?
Dan mag je het werk gelijk meenemen.

Inbegrepen

Alle materialen die we gebruiken tijdens de lessen zijn inbegrepen. De tegels die je gemaakt 
hebt tijdens de les, krijg je (achteraf) mee. En de informatie die je tijdens de dag krijgt, krijg 
je ook als naslagwerk.

Voorbereiding
Er is geen uitgebreide voorbereiding nodig voor de workhop. Je mag je 
penselen en/of een voorbeeld meenemen naar de les. 


