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Carla Teer (NL)  

Je favoriete dier in klei gevangen: dieren boetseren.  
 
27 september, 3, 4 en 25 oktober 2020 

 
Carla Teer was al eerder gastdocent bij raku en pitfire stoken maar ook  
voor dieren boetseren. Als geen ander weet zij het wezen van een dier in klei te vangen. 
 
Over Carla Teer (1956 Hilversum): 
Carla Teer, volgde van 1974 tot 1979 de leraren opleiding in handvaardigheid en textiele 
werkvormen. In 1980 verhuisde zij naar ‘s-Hertogenbosch om daar zich verder in keramiek te 
specialiseren. Ze kreeg er les van Louis Visser en Ton van Rotten en studeerde in 1985 Cum Laude af. 
Het was pas enkele jaren hierna dat ze de ommezwaai maakte van abstract naar figuratief werk, 
waarbij ook haar stookmethode volledig veranderden. 
 
Inhoud workshop: 
Je favoriete dier vereeuwigen in klei, wat is er mooier. 
Je beeld te laten lijken is al een hele klus. Maar door de essentie vangen van wat jou nou juist zo 
aanspreekt in dat dier geef je het iets extra’s. En dan bedoel ik een karakteristieke houding en een 
typische vorm.  
In de keramische vertaling ben je vrij om aspecten te benadrukken om extra expressie aan het dier te 
geven. Ook moet je rekening gaan houden met huid, afwerking en kwetsbaarheid van je beeld. 
We hebben 3,5 dag om het beeld te maken, uithollen en te beschilderen met engobe. De gemaakte 
werken kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken klaar zijn, kunnen ze 
opgehaald worden. 
 
 
 
Duur: 3,5 dag; zo 27 september en za 3 oktober; 10.00-16.30 uur; zo 4 oktober van 10.00 tot 12.30 
uur. En  zo 25 oktober van 11.00 tot 13.00 uur. 
Kosten inclusief materialen en lunch: € 285,- p.p. 
 
 
Niveau:  de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden 
Materiaalgebruik:  boetseerklei 
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. 


