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Cursussen en workshops
Verkoop van glazuren

Yvonne Berben

Cursusinformatie

Cursus Keramiek decoreren
decoreren
Ontwerp je eigen servies of een bijzonder cadeau….
Moeilijk?? Welnee!!
Vaak wordt gewerkt met eenvoudige patronen die herhaald
worden. Je hebt al snel een prachtig resultaat!
Boeken en afbeeldingen ter inspiratie zijn aanwezig!
We werken met professionele technieken die voor iedereen (met
of zonder ervaring) bereikbaar zijn.

Wat?
De keramiek waar we mee werken is al één keer rond de 1000
graden gestookt. Er is een ongeglazuurd aardewerk aanwezig, dat
tegen kostprijs (vanaf €5,00 per stuk) aangeschaft kan worden. Je
kunt natuurlijk ook werken met eigengemaakte keramiek
(handvormen of draaien).

Waarmee?
We werken met onderglazuren van hoge kwaliteit die na het drogen bedekt worden met een laagje
transparant (doorzichtig) glazuur. In de keramiekoven versmelt het onderglazuur zich op hoge
temperatuur (1050 graden) geheel met de transparante toplaag. Zo vormt zich een prachtige
decoratieve laag om het object.
Naast de onderglazuren is er ook een ruim assortiment basisglazuren en effectglazuren aanwezig, die
eventueel in combinatie met een speciale decoratietechniek gebruikt kunnen worden.

Eindproduct?
De beschilderde keramiek die wij maken is van hoge kwaliteit. Je kunt het niet vergelijken met de veel
gebruikte porseleinverf waarbij serviesgoed in de huishoudoven gebakken wordt.
De decoraties die wij op de voorwerpen aanbrengen zijn echt met het object versmolten en daardoor
onaantastbaar en vaatwasmachinebestendig.

Waar en Wanneer?
Kamelenspoor 444 – Maarssen
Cursustijden in overleg en op afspraak.
Voor groepen van 6 of meer cursisten bestaat de mogelijkheid dat ik bij jou thuis of op het bedrijf cursus kom geven.
Neem contact op voor informatie over prijs en tijden.

Grote groepen (vrijgezellenfeest / bedrijfsuitje / familiefeest)
Behoren ook tot de mogelijkheden. Neem contact op voor informatie over plaats, tijd en prijzen.

Cursusprijzen:
Enkele les: €20,00 per persoon
(I.v.m. het proces is het aan te bevelen tenminste twee achtereenvolgende lessen af te nemen).
(Prijzen zijn inclusief gebruik van professionele glazuren (voor onderglazuren geldt een maximum van 30 ml. per les) en
stookkosten, maar exclusief keramiek dat vanaf €5,00 verkrijgbaar is).

*In schoolvakanties wordt geen les gegeven.

Aanvullende cursusinformatie en voorwaarden zijn te vinden op de website

