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Keramiek Atelier 
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    era  B 

 

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. 



Tuindecoratie. Rakustookdagen. 

Op vrijdag 30 november 2018 en zaterdag 6 april 2019 kun je je 
thuisgemaakte werkstukken hier stoken in de raku oven. 
 
Werktijden: 9.30 uur -16.00 uur incl.warme lunch. 
 
Kosten per keer € 75,- inclusief stookkosten. 

Porselein gieten. 

We maken een object voor buiten, of meerdere kleine objecten. 
Ook hier kun je kiezen om meerdere dagen te werken aan je 
object, zeker als je een groot beeld wilt maken is dat fijn. We 
werken met zeer grove klei die boven de 1200 graden gestookt 
wordt, waardoor het ook in de winter buiten kan staan. Op de 
terugkomdag kun je het werk glazuren. 
 
Werkdagen zijn: donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari. 
9.30 - 16.00 uur. Incl. warme lunch. 
Terugkomdag: zaterdag 16 februari 9.00-13.00 uur. Inc. Soep-
je. 
 
Kosten: 1 werkdag + terugkomdag € 110,- 
1 dag extra: + € 40,- 2 dagen extra: + € 75,- 
Inclusief alle materialen en stookkosten. 

Raku en Naked Raku 

Deze workshop gaan we zelf een gipsen mal maken van een 
voorwerp dat je meeneemt van thuis. Dit kan een beker zijn, 
maar misschien heb je een speciaal iets. Neem verschillende  
dingen mee.  
 
Dag 1: vrijdag 11 januari 2019. Het maken van de mal. 
Dag 2: zaterdag 19 januari. Porselein gieten in onze mal. Je kunt 
meerdere malen gieten, zodat je een serie kunt maken. 
Dag 3: vrijdagmorgen 25 januari. Afwerken en glazuren. 
 
11 en 19 januari : 9.30 - 16.00 uur incl. warme lunch. 
25 januari: 9.00 uur – 13.00 uur. 
 
Kosten: € 175,- inclusief materialen ( gietporselein is duur ) en 
stookkosten. 

Pitt Fire. 

Bij pitt fire stoken we de klei in een houtoven buiten in de tuin. 
Oorspronkelijk in een put in de grond maar daar is ons neder-
lands klimaat te nat voor. Het voordeel is dat je groot en grof 
kunt werken, en deze keer kun je kiezen uit meerdere dagen. 
Als je zin hebt om een beeld te maken, uit 2 stukken bijvoor-
beeld, dan heb je de mogelijkheid om er 3 volle dagen aan te 
werken. Wil je niet zo’n groot beeld, dan heb je misschien ge-
noeg aan 2 of 1 dag(en). Na 2 weken drogen en voorstoken in 
de elektrische oven, gaan we het beeld bewerken met sulfaten, 
was, ijzerdraad enz. Middags vullen we dan de oven en steken 
hem aan. De volgende dag is je beeld klaar, het heeft nu een 
prachtige natuurlijke kleur gekregen. 
 
Werkdagen zijn: donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10 november. 
Stookdag : vrijdag 23 november. 
 
Werktijden: 9.30 uur – 16.00 uur incl. warme lunch. 
 
Kosten: 1 dag + stookdag € 130,- 
1 dag extra:  + € 40,- 2 dagen extra + € 75,- 
Inclusief alee materialen en stookkosten. 
 

We maken een werkstuk met weinig uitsteeksels en polijsten 
dit. Bij naked raku brengen we na de biscuitstook 2 lagen aan, 
stoken in de raku oven, bij 950 graden eruit halen, in de zaag-
selton en daarna afspoelen met water. Nu komt de bovenste laag 
los en de andere laag maken we schoon. Resultaat: een mooi 
object met zwarte lijntjes op de huid van de klei. 
Raku geeft lijntjes in het glazuur.. 
 
Werkdag: zaterdag 16 maart  2019  
Stookdag: vrijdag 22 maart 2019 
 
Beide dagen incl. warme lunch. 
 
Werktijden: beide dagen 9.00 -16.00 uur. 
 
Kosten : incl. stookkosten en materialen: € 130,-  

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 


