500 m2 kleiplezier
Zie www.kleispot.nl voor actuele info,
cursus- en workshopdata en voorwaarden

Vrij werken

Afbakservice
Wilt u uw gemaakte werk laten
afbakken, dan kan dit in de
KleiSpot voor € 3,50 per kilo. Dit
geldt voor biscuit, aardewerk
en steengoed. Geglazuurd of
ongeglazuurd. Informeer voor de
prijzen van porselein.

Vrij werken en gebruik maken van een werkplek
met beschikking over een draaischijf, boetseerbok,
spuitcabine, strengenpers en meer...
Dit is voor iedereen, die zelfstandig aan de slag
kan in een keramiekatelier en goed bekend is met
de draaischijf en andere apparatuur.
Vrij werken kan los, via een urenkaart of een
abonnement. Bij een eerste bezoek is er een
introductie op afspraak met een medewerker om
kennis te maken met de ruimte en mogelijkheden
van de KleiSpot.

en werk. Stopt uw abonnement, dan kunt u uw
werk nog een week laten drogen.
18 uur per week vrij werken:
Per maand .................................................. €
Per 3 maanden .......................................... €
Per 6 maanden .......................................... €

150,425,750,-

Ovenhuur
Er is ook de mogelijkheid een complete oven van
150 liter te gebruiken voor € 50,-

Urenkaart

Abonnement
Met een abonnement kunt u 18 uur per week vrij
werken tijdens openingstijden. Per maand tot 10
kilo biscuit vrij stoken, door een medewerker. Met
uitzondering van geglazuurd porselein. Wilt u
meer stoken, kan dit voor € 3,50 per kilo.
Bij een abonnement krijgt u beschikking over
een eigen opslagkist, waar u klei en dergelijke
in kan bewaren. Daarnaast ook een eigen plank
voorzien van uw naam en datum voor uw klei

Apparatuur

In twee maanden te besteden:
12 urenkaart .............................................. €
85,24 urenkaart .............................................. € 165,36 urenkaart .............................................. € 240,U kunt uw werk na plaatsing 2 weken in een
stelling laten, voorzien van naam en datum.

Wilt u gebruik maken van
bijvoorbeeld een compressor
of glazuurspuit, dan kunt
u deze tegen borg bij een
medewerker halen.

Vrij werken op uurbasis
Per uur ......................................................... €

8,50

Tips
Klei kopen bij de KleiSpot

Draaischijf reserveren

Witbakkend draai 254 ........................€ 7,25
Witbakkend handvormen 264 .........€ 7,25
Alleen via PIN. Wilt u een andere klei? Bij
Keramikos, naast de deur, is volop keuze voor
alle keramiekbenodigdheden.

Reserveer uw draaischijf van te voren. Nu
nog via info@kleispot.nl. In de toekomst via
ons online boekingssysteem op
www.kleispot.nl.

Wilt u met een groep komen dan is dat ook
mogelijk. Informatie via info@kleispot.nl

Mogelijkheid tot annuleren 24 uur van te
voren, zodat een ander gebruik kan maken
van de draaischijf.

En meer!
•

•

info@kleispot.nl
06-18510152
Oudeweg 147, 2031 CC Haarlem
Ingang en parkeerplaats aan de rechter zijkant
Maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Cursussen en workshops ZOZ

•

Ruimte huren?
In overleg voor € 125,- per dagdeel,
beschikking over 8 draaischijven
in de cursusruimte of in de vrije
werkruimte. Een dagdeel is 4 uur.
Tijd voor een feestje?
Vrijgezellenfeest, verjaardagsfeest,
jubileum of teambuilding... Informatie
of verzoeken, mail ons!
Privéles?
Ook dit is mogelijk op afspraak.
Per half uur ..............................€
55,Per 2 uur ..................................€ 150,-

500 m2 kleiplezier

Cursussen en workshops
Cursussen
Tijdens de draailessen leert u de beginselen
van het draaien: walken, centreren, optrekken,
vormen, afdraaien, glazuren of decoreren van
het werkstuk. Voor de gevorderden: schaalvorm,
vaasvorm, potvorm, theepot met oor en deksel.
Dinsdagochtend 10.00 tot 12.30
Draaien voor beginners
Woensdagmorgen 10.00 tot 12.30
Boetseren, handvormen en glazuren
Donderdagmorgen 10.00 tot 12.30
Draaien voor beginners en gevorderden

Basisworkshops

Cursusblok 1
Week ................ Data
6 ...........................4-8 februari
7 ...........................11-15 februari
8 ...........................Vakantie
9 ...........................25 februari-1 maart
10 ........................4-8 maart
11 ........................11-15 maart
12 ........................18-22 maart
13 ........................25-29 maart
14 ........................1-5 april

Cursusblok 2

Donderdagmiddag 13.00 tot 15.30
Draaien voor beginners en gevorderden
Vrijdagochtend 10.00 tot 12.30
Draaien voor beginners en gevorderden
Vrijdagmiddag 13.30 tot 16.00
Draaien voor beginners en gevorderden
€ 200,- per cursusblok (8 lessen). Inschrijving via
de site, zolang er plek is en definitief na betaling.

Week ................ Data
15 ........................8-12 april
16 ........................15-19 april
17 ........................22-26 april
18 ........................Meivakantie
19 ........................6-10 mei
20 ........................13-17 mei
21 ........................20-24 mei
22 ........................27-31 mei
23 ........................3-7 juni

Kennismaken met draaien?
Draaien voor beginners
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30
€ 47,50
Voor een eerste kennismaking met de draaischijf.
Voor het proeven aan het pottenbakken. Er zal
geen eindresultaat afgebakken worden bij deze
kennismaking.
Data in 2019: 09-02, 16-02, 23-03, 20-04,
04-05, 11-05, 08-06, 22-06, 13-07
Draaien voor gevorderden
Twee keer een zaterdagochtend van 10.00
tot 12.30
€ 95,Voor de fijne kneepjes van het vak en een
verdieping van wat u al weet. Bij de tweede les
komt het afdraaien aan bod. Als u wilt, zal het
eindresultaat biscuit worden afgebakken.
Data in 2019: 02-03 & 09-03, 30-03 & 06-04,
18-05 & 25-05, 29-06 & 06-07

Workshops wisselend aanbod
Workshops

Gegevens en kosten

•
•
•
•
•

Zie www.kleispot.nl voor de agenda met het actuele aanbod

•
•
•
•
•
•

Delftsblauw schilderen
Gietklei en gieten
Glazuren en stoken
Mallen maken
Druktechnieken 1
Stempels maken en drukken & rijstpapiertransfers
Druktechnieken 2
In kleur drukken van foto of tekening op je eigen keramiek
Druktechnieken 3
Transfers én carbonprints maken, voor álle temperaturen
Glazuur, slib, keramische verf, pigmenten
Maken, bouwen en monteren van gedecoreerde platen klei
Werken met kleur
Torso boetseren in één dag

Wanneer......................... Op zaterdagen
Tijdstip ............................ 10.00 tot 16.00
Aantal deelnemers ...... 12
Inbegrepen .................... Lunch en materiaal (tenzij anders aangegeven)
Kosten ............................. € 95,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.

Vrij werken ZOZ

