Workshop Torso boetseren
in één dag
Lesstof
Hoe boetseer je een torso? En hoe werk je hem af voor een succesvolle creatie? Op deze en daarmee
samenhangende vragen geeft de workshop je doeltreffende antwoorden. In één dag boek je al
resultaat. Je hebt er geen ervaring voor nodig.
Tijdens de les in de ochtend werk je met witbakkende grove boetseerklei. Je krijgt een massief stuk
klei van circa 30 cm hoog en gaat na een korte inleiding direct aan de slag volgens een uitgekiend
stappenplan. Op tafel staan voorbeelden van torso’s, zodat je aan de hand hiervan de verhoudingen
en rondingen goed kunt bekijken. Er is bij elke stap in het proces begeleiding van de docent.
Na een lunchpauze met koffie en thee gaan je de torso uithollen en verder afwerken. Aan het eind van
de middag heb jij je eigen torso gemaakt.
Het werkstuk laten we drie weken goed drogen en het wordt dan biscuit gestookt door Keramikos. Je
kunt je gebakken werkstuk ophalen na aanmelding bij de balie in de Keramikos winkel.
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Docent
Carola Puister is een keramist met veel onderwijservaring. Zij heeft de Ambachtlijke Keramiek
Opleiding SBB Gouda met succces afgerond en geeft al enige jaren les in Delft, Voorhout en
Voorschoten. Carola is een allround docent op het gebied van handvormen en het draaien op de
schijf. Daarnaast heeft zij veel kennis van het samenstellen van glazuren. Haar passie voor raku
stoken deelt ze graag met haar cursisten als afsluiting van een cursusjaar.

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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