Cursussen en Workshops
voor beginners en gevorderden
Blij dat ik klei!
Klei is fascinerend! De beginnende pottenbakker zal al snel gegrepen worden.
Zachte, vormloze klei glijdt tussen je vingers door en er ontstaan (bedoeld of
onbedoeld) vormen waarmee je kunt spelen.
In de keramiekoven verandert de klei op zeer hoge temperatuur definitief tot
een harde scherf. Daarna begint het minstens zo boeiende proces van het
glazuren en/of decoreren. Je brengt hiermee een decoratieve laag aan op de
keramiek en je geeft jouw werkstuk zo een eigen uitstraling.

Athena Keramiek
Yvonne Berben verzorgt cursussen voor beginners en gevorderden.
De ambachtelijke techniek van het pottenbakken wordt aan cursisten in kleine
groepen (tot 5 personen) aangeboden. We werken hierbij op professionele
elektrische draaischijven in een gezellig atelier.
Tijdens de draaicursus wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan diverse
stook- en decoratietechnieken. Je kunt werken met fabrieksproducten, maar je
kunt ook leren om je eigen glazuren en klei-slibs samen te stellen aan de hand
van informatie over de verschillende grondstoffen.

Cursusinformatie Pottenbakken
De cursussen Pottenbakken zijn geschikt
voor cursisten van allerlei niveaus.
Beginners gaan de eerste vaardigheden
oefenen. Cursisten die de beginselen al
onder de knie hebben kunnen werken aan
een eigen project, of meedoen met het
thema dat tijdens de betreffende cursusperiode centraal staat. Op de website
vindt u een overzicht van de thema's.
Gedraaide werkstukken kunnen van een glazuurlaag voorzien worden, of er kan
gebruik gemaakt worden van diverse andere decoratietechnieken.
Cursussen worden steeds in een serie van 6 lessen gegeven.
Een les duurt twee uur. Tijdens de lopende serie kan de cursist besluiten deel te
nemen aan een vervolgcursus.
Een reguliere cursusserie van 6 lessen kost €114,50 inclusief klei, glazuur,
stookkosten en koffie/thee.
Een kennismakings-les is mogelijk op afspraak en kost €21,00.

Cursusagenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag

19.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur
10.00 - 12.00 uur
19.30 - 21.30 uur
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Als kind zag ik eens, tijdens een vakantie in Duitsland een pottenbakker aan het
werk. Hij was voor mij een tovenaar.
Gespannen en verwonderd volgde ik de klei, die uit een vormloze homp als
vanzelf omhoog en omlaag leek te gaan.
Prachtige vormen ontstonden in mijn ogen spontaan.
Inmiddels weet ik beter! Vanzelf gaat het zeker niet.
Jaren later kwam ik achter een pottenbakkersdraaischijf terecht.
Ik mocht zelf '"toveren". Ik was verkocht!
De klei, de techniek van het draaien en de glazuren lieten mij niet meer los.
Het lesgeven zit me in het bloed. Al jaren ben ik groepsleerkracht op
basisscholen. Ik vind het heerlijk om mijn vaardigheden op het gebied van het
lesgeven te kunnen combineren met de keramiek.
Athena Keramiek
Kamelenspoor 444
3605 TG Maarssen
0346-564104
www.athenakeramiek.nl
info@athenakeramiek.nl
www.facebook.com/AthenaKeramiek

