Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Sonja Deckers (NL)
Maak je eigen kleurenpalet met glazuur, oxides en/of
pigmenten.

21 september 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 lazuurworkshops.
Inhoud workshop:
Het ontwikkelen van een kleurenbibliotheek door aan een gekocht basisglazuur of een samengesteld
glazuur kleurende oxides en of pigmenten toe te voegen volgens een methode.
Theorie:
Wat is glazuur ( kort en bondig), oxide tov pigment, het maken van proefplaatjes en de plaatjeshouders
voor in de oven
De verschillende proefmethoden met de nadruk op de meest gebruikte proefmethode nl de
toevoegingstest, line-blend of cross-over, 50/50 menging en de driehoek .
Werken met de volumeverdelingsmethode.
Coderingssysteem opstellen
Praktisch:
Afhankelijk van de wens van de cursist kan dat een 50/50 menging zijn of een driehoek.
Afwegen van het basisglazuur en verdelen over de potjes door middel van volumeverdeling
Het aanbrengen van het glazuur op de proefplaatjes doormiddel van kwasten

Duur: 1 dag, 21 september; 09.30-17.00 uur.
Kosten inclusief materialen en lunch: € 135,- p.p.

Niveau:
Materiaalgebruik:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
glazuur
instructies voor deelnemers volgen enkele weken voor de workshopdatum.
via inschrijfformulier zie website. U ontvangt binnen 5 werkdagen per mail
een bevestiging en de factuur voor het inschrijfgeld.
definitief na ontvangst inschrijfformulier en ontvangst inschrijfgeld.

