Korte zomercursussen 2017
Inspiratiebron: uitgaande van natuurvormen, zowel voor de draaiers als
handvormers. Het kan van alles zijn, een stuk hout, een gedroogde vrucht een
schelp, een structuur enz. enz.. Vorm bestuderen, vereenvoudigen, vergroten
enz. Er is genoeg inspiratie materiaal aanwezig. U hoeft nog nooit met klei
gewerkt te hebben.
Korte cursus:

Pottenbakken of handvormen

5 weekse cursus: Maandagmiddag - draaien op de draaischijf 13.30-16.30
(15 uur)
Maandagavond - handvormen
19.00-22.00
Cursusdata: 12 -19-26 juni, 3-10 juli
Cursusprijs: € 112,50 ( incl. 21 % BTW € 19,50) excl. Klei en stookkosten

Korte cursus:

Pottenbakken of handvormen

7 weekse cursus: Dinsdagmiddag - handvormen
13.30-16.30
(21 uur)
Dinsdagavond - draaien op de draaischijf 19.00-22.00
Cursusdata: 30 mei, 6-13-20-27 juni, 4-11 juli
Cursusprijs: € 157,50 ( incl. 21 % BTW € 27,30) excl. klei en stookkosten

Na de zomervakantie:
Cursus:

handvormen en pottenbakken
+ alternatieve stookmethodes
Raku, zaagselbrand, pitfire, papierstook enz.

10 weekse cursus: Woensdagmiddag 13.30- 16.30
(39 uur)
Woensdagavond 19.00- 22.00
+ een stookdag van ongeveer 9 uur op zaterdag 29 november
Cursusdata: 6-13-20-27 sept.,4-11-25 okt.,1-8-15 november
Cursusprijs: € 292,50 ( incl. 21 % BTW € 50,74) excl. klei en stookkosten

Zomercursussen 2017
Weekend-cursussen: pottenbakken+ handvormen
Inspiratiebron: uitgaande van natuurvormen, zowel voor de draaiers als
handvormers. Het kan van alles zijn, een stuk hout, een gedroogde vrucht een
schelp, een structuur enz. enz.. Vorm bestuderen, vereenvoudigen, vergroten
enz. er is genoeg inspiratie materiaal aanwezig. U hoeft nog nooit met klei
gewerkt te hebben
Niets is heerlijker als eens 2 dagen in de klei te duiken, weg van al je
beslommeringen. Dit is mogelijk op de volgende weekenden.
24/25 juni
8/9 juli
15/16 juli
12/13 augustus
9/10 september

-

handvormen
draaien op de schijf
handvormen
draaien op de schijf
draaien op de schijf

Zaterdag van 10.00- 18.00 (in de avond mag naar believen doorgewerkt worden)
Zondag van 10.00-17.00
Cursusprijs: € 170,- (incl. BTW 29,49) excl. klei en stoken maar inclusief 2
keer lunch.

Week-cursussen: pottenbakken + handvormen
alternatieve stookmethodes
Raku, zaagselbrand, pitfire, papierstook enz.
Wil je helemaal eens een korte tijd intensief met klei werken dan is een 5
daagse cursus met een extra stookdag ideaal. Je hebt tijd om te experimenteren
en je doel te verwezenlijken onder een professionele begeleiding. Zowel voor
draaiers en handvormers.
Juli:
17 t/m 21 juli
Augustus: 14 t/m 18 augustus
21 t/m 25 augustus
Oktober: 16 t/m 20 okt

+
+
+
+

22 juli extra stookdag
19 augustus extra stookdag
26 augustus extra stookdag
21 okt. extra stookdag

Cursusprijs: € 425,- ( incl. BTW € 73,73) excl. klei en stookkosten, maar
inclusief 6 keer lunch.

De cursussen zijn inclusief lunch, koffie, thee. Voor slaapplaats dient u zelf voor
te zorgen, voor adressen zie website. Er zijn campings en B&B ‘s in de buurt.
Bent u op tijd met boeken zijn er 4 slaapmogelijkheden in de B&B de
Kunstkamer op hetzelfde adres.
Voor de 5-daagse cursus: aankomst maandag tussen 9.30 en 10.00 uur In het
atelier kan tot 20.00 gewerkt worden. Voor de 2-daagse cursus aankomst
zaterdag tussen 9.30 en 10.00 uur. De werkstukken worden biscuit gebakken en
kunnen later opgehaald worden of als ze reeds klaar zijn direct mee te nemen.
Indien er met de juiste kleisoort gewerkt is kan er nog later een alternatieve
stookdag ingepland worden
Deelnemers: 5 tot max. 8 personen. Bij 5 cursisten gaat de cursus door.

Workshops & Teambuilding
Workshops op afspraak. / Workshops by appointment. / Workshops nach Vereinbarung.
Inclusief materiaal, koffie en thee. / Including materials, coffee and tea. / Einschließlich Materialien,
Kaffee und Tee.
Exclusief stook kosten / exluding firing costs / zuzüglich Brennkosten
Max. 16 personen / persons / Personen
3 uur

Startprijs, tot 8 personen
Daarna per persoon

€ 240,€ 30,-

6 uur

Startprijs, tot 8 personen
Daarna per persoon

€ 480,€ 60,-

Voor cursus- datums en prijzen zie website:
www.cursussen.keramiek-grootwelsden.nl
info@keramiek-grootwelsden.nl

