
 

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
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Ontwikkel je eigen basis glazuur volgens de  
Gridmethode van Ian Currie 

 

16, 17 en 30 november 2019 

 

Over Sonja Deckers (1967, België): 

In 2001 begon ze keramiek cursussen te volgen. Ze volgde ook workshops op zoek naar andere 

technieken en decoratiemogelijkheden. Ze volgde lessen onder meer bij Arjen Bakermans en jaarlijks 

een draaiweek bij Joop Crompvoets.  

Behalve het vormen wilde ze meer te weten komen over glazuren, ze wilde weten wat er “echt” gebeurt 

met combinaties van oxides. Op haar zoektocht volgde zij talloze glazuurworkshops bij Lucien Tinck, 

Hein Severijns, de Kleiacademie in Amsterdam en in Genk (BE) bij Keramisch Centrum Limburg. Bij Frank 

Theunissen (Fr) maakte zij kennis met de Ian Currie – grid methode. Die zij zich inmiddels volledig eigen 

heeft gemaakt. Haar consequente manier van werken en haar intensieve zoektocht naar de geheimen 

van glazuren maken haar tot een expert. Sinds kort geeft ze ook zelf glazuurworkshops. 

 

Inhoud workshop: 

Doel: PRAKTISCH uitvoeren van de gridmethode (enkel mogelijk met een samengesteld glazuur)  

 

Theorie:  

Wat is een glazuur ? 

De gridmethode: onderzoek naar basisglazuren (in principe is het geen kleuronderzoek) 

Het maken van de gridtegels 

rekenpagina  en grondstoffenlijst  

Werken met de volumeverdelingsmethode 

Coderingssysteem opstellen 

 

Praktijk : 

Invullen rekenpagina (op de site van Ian Currie) 

Afwegen grondstoffen  

aanmaken van de 4 hoekpuntglazuren  

Verdelen over 35 potjes volgens volumeverdeling 

Aanbrengen op de gridtegel (tegels worden door Sonja verzorgd) 

 

Na de stook van de tegels (door Sonja verzorgd) worden de resultaten besproken waarbij inhoudelijk wat 
meer op het glazuur kan worden ingegaan. 
 

Duur:  2,5 dag, 16 en 17 november 09.30-17.00 uur; 30 november 09.30-13.00 uur 

Kosten inclusief materialen en lunch: € 250,- p.p. 

 

 

Niveau:  de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden 

Materiaalgebruik:  glazuur 

Zelf meenemen:  instructies voor deelnemers volgen enkele weken voor de workshopdatum. 

Aanmelden:  via inschrijfformulier zie website. U ontvangt binnen 5 werkdagen per mail  

 een bevestiging en de factuur voor het inschrijfgeld.  

Inschrijving:  definitief na ontvangst inschrijfformulier en ontvangst inschrijfgeld. 


