
Workshops

Lesstof 
In deze workshop maak je een tweedelige mal voor gietklei. 
Stapsgewijs komen alle bijkomende technieken en mogelijk-
heden aan de orde.

’s Morgens maak je de basis voor de eerste helft van de mal, 
plaats je de bekisting en giet je de eerste helft. Terwijl het 
gips uithardt, kunnen de deelnemers lunchen. Na de lunch 
wordt de eerste helft strak gemaakt, gieten we de tweede 
helft en leren we de mal af te werken. Aan het einde van 
de workshop is de mal klaar en kun je deze mee naar huis 
nemen.

In de workshop kan met een eigen model gewerkt wor-
den. Geschikte modellen zijn o.a. beker, vaasje, klein bord, 
schaaltje of kan. Maximale formaten: ±25 cm hoogte en een 
diameter van 20 cm. Neem eventueel meerdere modellen 
mee, zodat je tijdens de les kunt overleggen welk model het 
meest geschikt is.

Het model mag van diverse materialen gemaakt zijn: kera-
miek, glas, hout, gips, plastic enz. Wel moet het model glad 
zijn. Poreuze materialen zoals kledingstof of spons zijn niet 
geschikt.

Naast de lunch zijn ook alle materialen zoals gips, hulpmid-
delen en gebruik van gereedschap bij de workshop inbegre-
pen. In principe hoef je zelf alleen werkkleding mee te nemen, 
want er zijn ook enkele modellen in het leslokaal aanwezig, 
die je desgewenst als model mag gebruiken.

Mallen maken
Docent
Docent Bob van Schie is ontwerper en productontwikkelaar 
in de Keramiek. Hij werkt voor zowel fabrieken, als voor 
individuele kunstenaars en ontwerpers. Bob is expert op 
het gebied van reproductietechnieken in keramiek. Hij 
werkt samen met Koninklijke Tichelaar Makkum en met 
Koninklijke Porceleyne Fles Delft.

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 
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