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Keramikos cursusseizoen 2017-2018 

Keramieklessen

Keramiek handvormen, glazuren  ........................Dinsdagochtend ............ 10.00 tot 12.30 ............Daniel Levi
Keramiek handvormen, glazuren  ........................Dinsdagmiddag ............. 13.30 tot 16.00 ............Daniel Levi
Keramiek handvormen, glazuren  ........................Donderdagochtend ....... 10.00 tot 12.30 ............Aty Boonstra-Köhne
Draaien voor beginners en gevorderden  ............Donderdagmiddag ........ 13.00 tot 15.30 ............Angelique Homberg
Draaien voor beginners en gevorderden  ............Vrijdagochtend ............. 10.00 tot 12.30 ............Angelique Homberg 
Draaien voor beginners en gevorderden  ............Vrijdagmiddag .............. 13.30 tot 16.00 ............Angelique Homberg

Docenten

Daniel Levi is beeldend kunstenaar met een afgeronde opleiding aan de Rietveld te Amsterdam. Hij leert je bewust 
te worden van je drijfveren en om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Zijn opbouw- en glazuurtechnieken kunnen 
op elk niveau, van beginnend tot gevorderd, worden toegepast.

Aty Boonstra-Köhne heeft in eigen atelier lesgegeven in draaien, glazuren en keramische vormgeving. Vooral het 
werken met porselein heeft haar interesse. De glazuurtechnieken leerde zij bij Natasja Zaludova. Voor het draaien 
volgde zij lessen bij Gerlach van Beinum. 

Angelique Homberg studeerde ook aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Keramische Vormgeving te Amsterdam. 
In haar werk richt zijn zich op de vorm vanuit een ambachtelijke benadering. Ook restaureert zij uiteenlopende 
keramische objecten.

De docenten beheersen meerdere technieken. U kunt als u dit wilt, ook draaien, handvormen en glazuren tijdens 
de lessen van een van de andere docenten.

Informatie

Vragen? Neem gerust contact met ons op!
Mail naar aty@keramikos.nl of bel 023 - 542 44 16

Lesplan

Tijdens de keramieklessen boetseren kunnen de 
volgende technieken aan de orde komen:

 ◆ Het opbouwen met rollen klei 
 ◆ Het opbouwen met platen klei
 ◆ Een vorm massief opbouwen en uithollen.
 ◆ Het werken met engobes en gekleurde slib
 ◆ Stempeltechnieken
 ◆ Uitsnijtechniek
 ◆ Inkleuren van klei
 ◆ Werken met transfers
 ◆ Glazuren van het werk

Ook kan er een eigen onderwerp of project onder 
begeleiding worden gedaan. Eigen initiatieven 
zijn altijd welkom. Tijdens de draailessen leert u 
de beginselen van het draaien:

 ◆ Walken
 ◆ Centreren
 ◆ Optrekken
 ◆ Vormen
 ◆ Afdraaien
 ◆ Glazuren of decoreren van het werkstuk

Voor de gevorderden: schaalvorm, vaasvorm, 
potvorm, theepot met oor en deksel

Prijzen en voorwaarden

Keramieklessen inclusief klei en stookkosten
16 lessen ......................................................  € 375,– *  
8 lessen ......................................................... € 200,– *

8 cursisten is het minimum aantal deelnemers per les.
Na vooruitbetaling via een factuur is de inschrijving 
definitief.

* Bij inschrijving 16 lessen 1 les gratis: u betaalt € 375,– i.p.v. € 400,– 
* Prijzen zijn inclusief 21 % BTW 

Inschrijven

Per post: Gebruik bijbehorend inschrijfformulier 

Online: Schrijf je in via www.keramikos.nl/cursus-
overzicht

Overig

Adres is Keramisch Centrum Nederland aan de 
Oudeweg 153 te Haarlem. 
Tussentijds instappen is mogelijk mits er plaats is.



Cursusgegevens

Ik meld mij aan voor de volgende cursus (kruis aan wat van toepassing is):

■	 Cursus handvormen, glazuren, dinsdagochtend, 10.00 tot 12.30

■	 Cursus handvormen, glazuren, dinsdagmiddag, 13.30 tot 16.00

■	 Cursus handvormen, glazuren, donderdagochtend, 10.00 tot 12.30

■	 Cursus draaien beginners en gevorderden, donderdagmiddag, 13.00 tot 15.30

■	 Cursus draaien beginners en gevorderden vrijdagochtend, 10.00 tot 12.30

■	 Cursus draaien beginners en gevorderden vrijdagmiddag, 13.30 tot 16.00

Vooruitbetaling (via factuur):  

■	 16 lessen € 375,–

■	 8 lessen € 200,– 

Persoonsgegevens

Naam:  ________________________________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________________

Postcode ________________________________________________________________________________

Woonplaats ________________________________________________________________________________

Telefoonnummer: ________________________________________________________________________________

E-mailadres: ________________________________________________________________________________

Datum:  ________________________________________________________________________________

Handtekening:  ________________________________________________________________________________

Stuur dit formulier per post naar:

Keramikos/Gilde-Keramiek
t.a.v. Aty Boonstra
Oudeweg 153
2031 CC Haarlem

Of mail een scan/foto van dit formulier: aty@keramikos.nl

Keramikos cursusseizoen 2017-2018 

Inschrijfformulier 


