
Docent
Netty Janssens is een veelzijdig kunstenaar: keramist, 
auteur en uitgever van tenminste twee zeer deskundige 
instructieboeken over keramische technieken. Zij is o.a. 
opgeleid aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg 
en aan de academie voor schone kunsten in Chongqing te 
China. Daaropvolgend deed zij talrijke “artist in residencies” 
en werkverblijven in o.a. Tokoname/Japan en in New Mexico/
USA. 

Gegevens en kosten
Wanneer ......................... Op zaterdagen *
Tijdstip ........................... 10.00 – 16.00 uur 
Aantal deelnemers ............ 12
Inbegrepen .......................  Lunch en materiaal (tenzij  

anders aangegeven) 
Kosten ............................ € 95,00 incl. 21% BTW

*  Zie voor data de Keramikos website:  
www.keramikos.nl/workshop-overzicht

Inschrijving en betaling
Schrijf je in via www.keramikos.nl/workshop-overzicht. 
Voor workshops kun je je eventueel ook aan de balie  
inschrijven. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving 
definitief.

Locatie en contact
Keramikos
Oudeweg 153, 2031 CC Haarlem

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

Workshops

Lesstof
 ◆ Zelf stempels maken in verschillende materialen
 ◆ Met de gemaakte stempels drukken op natte klei, leer-

harde klei en biscuit gestookte klei, met zelf in te kleuren 
keramische pasta KERPA

 ◆ Rijstpapiertransfers maken/stempelen 

Tijdens deze workshop leer je alles over het maken van 
stempels. Wat is het beste materiaal en waar wordt dit voor 
gebruikt? Hoe kun je met een stempel reliëf maken, al dan 
niet met kleur, direct in de natte klei. Maar ook een vlakdruk 
komt aan de orde: dit is een druk zonder hoogteverschil op 
droge, leerharde of biscuit gestookte klei. De gemaakte stem-
pels zijn in elke fase van je werk te gebruiken. Er worden 
stempels gemaakt van verschillende materialen.

Daarnaast maak je een stempelkussen met zelf in te kleuren 
keramische pasta KERPA. Je kiest je eigen kleur en maakt je 
eigen stempelkussen. Hiermee kun je drukken in natte klei, 
leerharde klei en op de biscuit gestookte scherf. De stempels 
op biscuit gestookte klei kunnen direct als voorstelling ge-
bruikt worden of als in te kleuren herhalend patroon. Keuze 
genoeg!

Ook maak je zelf transfers met rijstpapier. Voorstellingen, 
gestempeld op rijstpapier, in elke gewenste kleur. Deze 
rijstpapiertransfers zijn weer te gebruiken op een leerharde 
of biscuit gebakken scherf. Dit kan gewoon op de klei of een 
al dan niet gekleurde slib; voor rijstpapiertransfers is geen 
glazuurlaag nodig. Daarom wordt het maken van en werken 
met de rijstpapiertransfer ook tijdens deze workshop behan-
deld. Het opbrengen en opbergen staat eveneens op het les-
programma. Na het aanbrengen van een rijstpapiertransfer 
op een gebakken scherf is alles veegvast en, na droging, ook 
geschikt om meteen van een laag (kwast)glazuur te voorzien.

Al met al een zeer boeiende workshop met nieuwe technie-
ken, te gebruiken in elk stadium van je werk, in de kleur die 
je zelf kiest en geschikt voor alle temperaturen. Als deelne-
mer ontvang je een uitgebreide, kleurrijke syllabus, die je 
nooit meer kwijt wil. Alle recepten zijn maatlepelrecepten, af-
wegen is niet nodig, en ze staan in de syllabus. De gemaakte 
stempels en materialen neem je mee naar huis om thuis in 
eigen atelier verder te gebruiken. 

Let op! Voor deze workshop moet je je voorbereiden  
en/of zelf bepaalde materialen meebrengen.  
Z.O.Z. voor meer informatie 

Druktechnieken 1
Stempels maken en drukken & 
rijstpapiertransfers
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Keramikos heeft een kant-en-klaar materiaalpakket 
voor deze workshop samengesteld. Informeer ernaar bij 
de balie in de winkel. 



Workshops

Meenemen
 ◆ Een aantekenmap en een pen 
 ◆ Eventueel een fototoestel 
 ◆ Desgewenst een paar foto’s van je werk (om eventuele 

problemen te bespreken) 
 ◆ Je e-mailadres, waarnaar de kleurrijke digitale syllabus 

kan worden opgestuurd

Klei

 ◆ Maak 5 tegels van zachte klei en hou deze zacht! 
 ◆ 5 tegels van leerharde of droge klei 
 ◆ 5 tegels van biscuit gebakken klei 

 
Formaat is vrij; gebruik het liefst de klei waar je zelf 
meestal mee werkt. Wil je geen tegels? Elke andere vorm 
is natuurlijk ook goed!

Gereedschap e.d. 

 ◆ Je kleischort
 ◆ Een plankje om op te werken, niet te groot en géén wa-

tervaste afdeklaag (dus iets van multiplex of zo) 
 ◆ Neem je eigen kleimesje/gereedschappen/penselen mee: 

dat werkt vaak het prettigst

Tip: Speciaal voor deelnemers aan de workshop wordt tegen 
een zeer gereduceerde prijs een materialenpakket aangebo-
den om thuis alle technieken te kunnen uitvoeren. Het pakket 
kan per workshop verschillen naar gelang de aangeboden 
technieken en is uitsluitend op de lesdag en alleen voor 
deelnemers te koop. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend! De 
docent zal je hierover tijdens de les informeren.

En vooral niet vergeten: veel goede zin  
en werklust!

Voorbereiding
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