Keramiek Atelier HalfOm
Cursussen/workshops 2022 - 2023

Locatie: Karel1fabriek Turnhoutseweg 22 Reusel (1e etage)
Toegankelijk voor mindervaliden, lift en aangepast toilet aanwezig
Cursus/workshop
Keramische vormgeving
Later instromen gedurende
de cursus mogelijk.
Raku lessen
Vogelhuisje
Gebarsten aarde pot
Fantasie pot
Gebarsten aarde schaal
Melkpak bubble glazuur
Kinderworkshop
Keramiek workshop i.c.m.
bezoek / workshop
kunstenaar Thea van Herpt
Porseleinen sieraden

Aantal
lessen
25 x 3u

Aanvang
19 sept 2022 ma
middag/avond
21 sept 2022 woe
middag/avond
Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak

4 x 2,5u
1 x 2,5u
1 x 2,5u
1 x 2,5u
1 x 2,5u
1 x 2,5u
1 x 1,5u
1x
min.4u
max.6u
2 x 2,5u Op afspraak

Kosten
p.p
420,-420,-125,-40,-40,-40,-40,-60,-17,50
Vanaf
40,-65,--

Informatie: trudi@atelierhalfom.nl
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Cursus keramische vormgeving (25 lessen)
Ontdek hoe heerlijk het is om met je handen een kleimassa te bewerken
Voor zowel beginners als gevorderden zijn er voldoende uitdagingen en mogelijkheden
aanwezig. In de cursus keramische vormgeving komen verschillende technieken aan bod
over het werken met- en bewerken van klei. Zoals hol / vol opbouwen, werken met platenof rolletjes klei of klei indrukken in een gips mal. In een gezellige, inspirerende en
stimulerende omgeving werken cursisten aan een ontwerp naar eigen keuze. Abstract of
figuratief, een sculptuur, schaal of pot, dier- of mensfiguren, de keuze is vrij. Het spreekt
voor zich dat iedere cursist de begeleiding krijgt die aansluit bij zijn of haar niveau en
wensen. De docent geeft u geen opdrachten. Wel nodigt zij u uit tot het "spelen met klei"
door de vele technieken die zij in een ongedwongen sfeer aan u zal tonen. Gestookt werk
kan daarna nog gedecoreerd worden met acrylverf, glazuur of keramisch kleurpigment.

Maandagmiddag / Maandagavond
25 lessen:

middag: 13.00 - 16.00 uur / avond: 18.30 - 21.30 uur
(voor beginners en gevorderden)
Kosten:
€ 420,-- incl. stook kosten en glazuur, excl. klei en raku stoken
Aanvang:
19 sept. 2022. Elke maandag m.u.v. schoolvakanties
Deelnemers: max. 12 cursisten

Woensdagmiddag / Woensdagavond
25 lessen:

middag: 13.00 - 16.00 uur / avond: 18.30 - 21.30 uur
(voor beginners en gevorderden)
Kosten:
€ 420,-- incl. stook kosten en glazuur, excl. klei en raku stoken
Aanvang:
21 sept. 2021. Elke woensdag m.u.v. schoolvakanties
Deelnemers: max. 12 cursisten
Het is eventueel mogelijk om gedurende een cursus in te stromen als er nog ruimte is.
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Raku stoken (4 lessen)
Datum:
Tijd:

In overleg
In overleg (lessen van 2,5 uur)

Inhoud:

Alle deelnemers maken 1 á 2 werkstukken (maximale hoogte 25
cm, doorsnede 10 cm) Na droging en een 1e stook volgt de stook
in de Raku oven waarna het bijzondere craquelé effect ontstaat.
Les 1 & 2 : Uitleg boetseertechnieken en eerste opzet werkstuk .
Er zijn diverse voorbeelden aanwezig maar neem gerust zelf een
afbeelding mee neemt van Raku werk wat je mooi vindt.
Les 3: werkstukken voorzien van raku glazuur en indien tijd over
rondleiding in atelier.
Les 4: op buiten locatie werkstukken raku stoken.
Kosten:
€ 125,00 p.p. Dit is incl. koffie/thee, klei, glazuur,
boetseermaterialen en stookkosten in keramiek oven/raku oven
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl

werkstuk glazuren

raku stoken

raku gestookte kippen
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Workshop Vogelhuisje boetseren
Datum:
Tijd:

In overleg
in overleg (les duurt 2,5 uur)

Inhoud:

Deelnemers boetseren een vogelhuisje/voederhuisje. Er zijn
voorbeelden aanwezig maar uiteraard mag iedere deelnemer
naar eigen fantasie het vogelhuisje afwerken. Na droging
worden de werkstukken gestookt in keramiekoven en kunnen 2
à 3 weken later worden opgehaald bij Atelier HalfOm.
Kosten:
€ 40,-- p.p. ALL-IN, dus incl. koffie/thee/koekje, klei,
stookkosten, gebruik diverse gereedschappen.
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl
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Workshop Gebarsten Aarde > Pot
Datum:
Tijd:

In overleg
In overleg (les duurt 2,5 uur)

Inhoud:

Deelnemers maken een potvorm met een karakteristieke
gebarsten buitenkant. Na droging worden de potvormen
gebakken en kunnen 2 à 3 weken later worden opgehaald bij
Atelier HalfOm.
Kosten:
€ 40,-- p.p. ALL-IN, dus incl. klei, kleurpigmenten, stookkosten,
gebruik diverse gereedschappen in atelier.
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl
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Workshop – Fantasie pot
Datum:
Tijd:

In overleg
In overleg (les duurt 2,5 uur)

Inhoud:

De deelnemers boetseren een potvorm. Om de fantasie pot
(diameter 14 cm) duurzaam te maken worden ze na droging
gebakken en kunnen dan 2 à 3 weken later worden opgehaald
bij Atelier HalfOm.
Kosten:
€40,-- p.p. ALL-IN, dus incl. klei, kleurpigmenten, stookkosten
gebruik diverse gereedschappen in atelier.
n.b. tegen een meerprijs van € 5,-- per werkstuk worden de
werkstukken na de eerste stook voorzien van een glanzende
glazuurlaag. Ze moeten daarna nogmaals worden gestookt.
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl
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Workshop Gebarsten Aarde > Schaal
Datum:
Tijd:

In overleg
in overleg (les duurt 2,5 uur)

Inhoud:

Deelnemers maken een schaalvorm. Na droging worden de
schalen gestookt in keramiekoven en kunnen 2 à 3 weken later
worden opgehaald bij Atelier HalfOm.
Kosten:
€ 40,-- p.p. ALL-IN, dus incl. klei, kleurpigmenten, stookkosten,
gebruik diverse gereedschappen.
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl
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Workshop Bubbleglazuur Melkpak & kopje
Datum:
Tijd:

In overleg
in overleg (les duurt 2,5 uur)

Inhoud:

Deelnemers mogen een melkpak en kopje van keramiek zelf
glazuren en voorzien van een unieke “bubble” decoratie. Er zijn
diverse kleur combinaties mogelijk. Na het decoreren moeten
de werkstukken nogmaals worden gestookt in de keramiekoven
zodat ze waterdicht zijn. Na 2 à 3 weken kunnen ze worden
opgehaald bij Atelier HalfOm.
Kosten:
€ 60,-- p.p. ALL-IN, dus incl. koffie/thee, melkpak & kopje,
glazuur en stookkosten.
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl
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Kinderworkshop (vanaf groep 5)
Datum:
Duur:

In overleg
In overleg (workshop duurt 1,5 uur)

Thema’s:

LEKKER ETEN / MIJN FAVORIETE SPORT / FANTASIEBEEST
BOETSEREN / COOLE KIKKER
Inhoud:
N.a.v. een vooraf gekozen thema maken de kinderen een
werkstuk. Er is een korte pauze voor iets lekkers en wat te
drinken. Daarna gaan de kinderen hun werkje versieren met
keramische kleurpigmenten. Na afloop blijven de werkjes in het
atelier om te drogen. Ze worden op een later tijdstip gebakken
in de keramiekoven.
Na 3 weken kunnen ze worden opgehaald bij Atelier HalfOm.
Kosten:
€ 17,50 p.p. Dit is incl. benodigde materialen / 1 x stoken in
keramiekoven / beker limonade met iets lekkers.
NB Tegen een meerprijs van € 5,00 per werkje worden de
werkjes na de eerste stook nog voorzien van een glanzende
glazuurlaag. Ze worden daarna nogmaals gestookt.
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl

KERAMIEK Atelier HalfOm – Turnhoutseweg 22- Reusel
Trudi van Loon - 06 15 15 18 11 - trudi@atelierhalfom.nl - www.atelierhalfom.nl
Pagina 9

Keramiek workshop i.c.m. tekenworkshop/
rondleiding bij kunstenaar Thea van Herpt.
Datum:
Duur:
Inhoud:

Op afspraak
4 tot 6 uur
2 ½ uur keramiek workshop (4 keuze mogelijkheden)
Schaal / potvorm Gebarsten Aarde, fantasiepot of vogelhuisje
boetseren.
Meer info hierover elders in deze cursus folder.
1 uur Lunch: evt.(zelf meegebrachte) lunch nuttigen in Atelier
HalfOm of heerlijk broodjes bestellen bij plaatselijke levancier.
1 uur rondleiding in atelier/galerie (15 min. rijden vanaf Reusel)
Zowel in de kleine galerie als in het atelier kan gezien worden
hoe Thea van Herpt te werk gaat. Uitleg over boetseren, werk
bronsgietklaar maken, kappen in hout en steen, met div.
materialen tekenen dit alles onder het genot van een kopje
koffie of thee.
2 uur tekenworkshop. Tijdens deze workshop wordt op een
laagdrempelige manier de eerste basis van tekenen (naar
stilleven) aangeleerd. De basistechnieken zoals vorm,
toonwaarden en perspectief komen aan de orde. Er kan met
potlood en houtskool worden gewerkt op papier.
Kosten p.p.: keramiekworkshop (4 keuze mogelijkheden): €40,-lunch broodjes bakker: €5,-rondleiding atelier/galerie Thea van Herpt: €5,-tekenworkshop: €12,-Deelnemers: Min. 6 – max. 10 personen
Groep:
Grotere groepen op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl
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Workshop porseleinen sieraden ( 2 lessen)
Datum:
Tijd:

In overleg
In overleg (2 lessen van 2,5 uur)

Inhoud:

les 1: Maken hangers/kralen van porselein. Deze kunnen
worden gedecoreerd d.m.v. indrukken van zelf mee gebracht
organisch materiaal (takjes/blaadjes). Overig decoratie/boetseer
materiaal is aanwezig in het atelier. Na droging worden de
sieraden voor de eerste keer gestookt in de keramiekoven.
Les 2: De gestookte sieraden worden indien gewenst geschuurd,
gekleurd en geglazuurd. Daarna moeten ze opnieuw worden
gestookt op een hoge temp. waardoor ze de specifieke
uitstraling van porselein zullen krijgen. 2 à 3 weken later kan het
werk worden opgehaald bij Keramiek Atelier HalfOm.
Kosten:
€ 65,-- p.p. ALL-IN, dus incl. porselein klei, kleurpigmenten,
stookkosten, gebruik diverse gereedschappen.
Deelnemers: Min. 6 – max. 12 personen
Groep:
Grotere groepen mogelijk op aanvraag
Contact:
Voor vragen en aanmelden: trudi@atelierhalfom.nl
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