Dinnz Workshop Keramiek
Individuele aandacht
Met klei kun je alles. Je heerlijk uitleven. Ontdekken
hoe verrassend en veelzijdig dit materiaal is. Hoe
geschikt het is om je eigen ideeën vorm te geven.
Hoe leuk het is om iets met je handen te maken.
Hoe gezellig het is om in een kleine groep te werken.

Keramiek van nu
De workshop start met een korte introductie over
verschillende vormen van hedendaagse keramiek.
Na deze inspirerende warming-up ga je zelf aan de
slag.
Handvormen, zoals opbouwen met rollen, werken
met platen, drukvormen in mallen van gips en
boetseren – het kan allemaal. Alleen draaien doen
we niet. Verder komen allerlei decoratietechnieken:
reliëfs en structuren, werken met sjablonen, sgraffito,
engobe, majolica en glazuren aan bod.

De fijne kneepjes
Het leren van de fijne technische kneepjes van het
vak is net zo belangrijk als ruimte voor het vormgeven
van eigen ideeën of (naar keuze) werken aan de
hand van een thema. De onderwerpen komen van
overal: mens, natuur, poëzie – om er een paar te
noemen. Je laten uitdagen in techniek en vormgeving, creatief denken en vooral plezier in het
maken – dat is deze workshop in een notedop.

De kleine groep (max. 6 personen) bestaat uit
beginners en gevorderden. De lessen zijn
individueel gericht, met aandacht voor ieders
eigen wensen en ontwikkeling.

Beginners
Voor beginners is het een degelijke basiscursus
waarbij aan de hand van creatieve opdrachten verschillende hand-opbouw technieken
aan bod komen. Daarbij kun je je helemaal
uitleven in allerlei manieren van decoreren.

Gevorderden
Voor wie de basistechnieken in handvormen al
beheerst. De nadruk ligt op het vormgeven van
eigen ideeën, met mogelijkheden om je te
specialiseren, zoals groter werken en toepassen
van nieuwe decoratie/oppervlaktetechnieken.

Docent
Dien Jorien Geertsma is opgeleid en werkzaam
als professioneel keramist, gespecialiseerd in
handopbouw- en decoratietechnieken. Ze is
ook kunsthistorica en heeft 35 jaar ervaring als
docent Beeldende Vorming.

De workshops worden gegeven in het
keramische atelier van Dien Jorien.
Werkstukken worden na droging biscuit
gestookt, waarna een glazuurbrand volgt.

Data
De workshop bestaat uit een serie van 10
lessen van 2,5 uur. Bij voldoende deelnemers
(4) is er een workshop op:
dinsdag
09.30 – 12.00 uur
dinsdag
13:30 – 16:00 uur
woensdag
09.30 – 12.00 uur
Een serie start in september en in januari.
Voor startdata zie de website.
Eigen groep (4-5 p) samenstellen? Andere
tijd of dag? Kan eventueel, in overleg.

Kosten
Serie van 10 lessen € 275,- en is geldig voor
één semester. Bij inschrijving een aanbetaling
van € 50,-, de rest bij aanvang van de
workshop te voldoen. Prijs is inclusief klei,
engobe en 2x ovenstook, maar exclusief
glazuren.

Locatie
Dinnz Keramisch Atelier
Harrie Kuijtenweg 1, 1873 HL Groet
T: 072 581 82 52 - M: 06 22 84 36 40
info@dinnz.nl – www.dinnz.nl

