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Keramiek Atelier 
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Cursusaanbod KeraB Algemene inschrijf-
voorwaarden: 

Inschrijving dient per e-mail of schriftelijk 
te gebeuren. Naam adres en telefoonnum-
mer vermelden. 
Bellen om alvast te reserveren mag natuur-
lijk ook, maar een inschrijving ligt pas vast 
na het ontvangen van een voorschot dat 
50% van de workshopkosten bedraagt. 
 
* noteer de data, want alleen e-mail in-
schrijvingen krijgen een bevestiging. 



Beeld met bijpassende sokkel 
Afwerken met krimpglazuur. 

Workshop tuindecoratie 

We maken een beeld van een mens, dier of voorwerp. De sok-
kel maken we ook van keramiek, geheel aangepast aan het 
beeld. Dus de sokkel als onderdeel van het beeld hoeft niet 
super groot te zijn, kan wel maar dan opbouwen uit stukken. 
Bij het glazuren maken we o.a. gebruik van Krimpglazuur 
( denk aan krokodillenhuid). 
 
Data: donderdag 6 en zaterdag 8 februari 2020. 
 Terugkomdag vrijdag 21 februari of in overleg. 
 
Werktijden: 6 en 8 febr. 9.30– 16.00 uur ( incl. warme lunch ) 
       Terugkomdag  9.30– 14.00 uur ( incl. soepje ) 
 
Aantal personen: 6 
Kosten: € 155,- excl. Stoken en klei.  
 

Rakustookdagen 
Onderwerp: Zeelandspecial met toevoeging van extra materialen   
       zoals hout, ijzer e.d. 
 
In deze workshop werken we met zeer grove klei, oxides en gla-
zuren . Het werk wordt grof opgebouwd, ingewreven met oxides 
of met glazuur en hoog gestookt zodat het object vorstbestendig 
is. 
 
Dag 1: Maken van het werk, handopbouw, werken met plakken 
 of halfronde mallen als basis. 
Dag 2: Afwerken met oxides en/of glazuren. 
 
Data: vrijdag 10 januari 2020 
 zaterdagmorgen 11 januari 2020 
 Zaterdagmorgen 18 januari 2020 
 Werktijden: 10 januari 9.30– 16.00 uur ( incl. warme lunch ) 
        11 en 18 januari 9.30– 12.00 uur ( incl. soepje ) 
 
Aantal personen: 6– 8 
Kosten incl. materialen en stoken: € 135,- incl. 21% BTW.  
 
 

Pitt Fire of Rookstoken. 

We maken een object op een speciale manier,  zodat je een zeer 
grove structuur krijgt. Gedeeltes kunnen we polijsten. Als het 
werk gestookt is in de elektrische oven gaan we alles bewerken 
met sulfaten, schillen, zouten enz. Dit alles gaat in de oven die 
we met hout gaan stoken. Er gebeurt nu van alles in dit vuur. Na 
ongeveer 8 uur is het vuur uit, maar we laten alles in de oven tot 
deze helemaal afgekoeld is. De volgende dag halen we de ob-
jecten er uit. 
 
Data: vrijdag 8 november 2019 ( incl. warme lunch ) 
 Zaterdag 9 november 2019 ( soepje ) 
 Vrijdag 15 november 2019 ( incl. warme lunch ) 
 
Werktijden: 8 en 15 november van 10.00– 16.00 uur 
                    9 november van 9.00– 12.00 uur. 
 
Aantal personen: 6– 8 
Kosten: incl. stookkosten en materialen: € 155,- incl. 21% BTW 

Op donderdag 12 maart en zaterdag 14 maart 2020 kun je je 
thuisgemaakte werkstukken hier stoken in de raku oven. 
 
Werktijden: 9.30 uur -16.00 uur incl.warme lunch. 
 
Kosten per keer € 85,- inclusief stookkosten 

Extra. 

Heb je zelf een groepje van min. 5 personen voor een workshop 
of stookdag, dan kunnen we dat in overleg op een andere datum 
inpassen. 
 

Alle kosten zijn incl. 21% BTW 


