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Wally en zijn vrouw zijn specialist rookstoken. Ze komen speciaal uit de 
USA om je alles te leren over naked raku (stoken), van de toepassingen van slib en glazuur tot en met 
het stoken zelf. 
 
Over Wally Asselberghs (Belgie): 
Wally Asselberghs, volgde van 1985 tot 1990 de opleiding Art Academy of Hoboken in Antwerpen en 
van 1995 tot 2002 de Art Academy of Berchem in Antwerpen. Sinds 2003 geeft hij Internationale 
Workshops in USA, Canada, Frankrijk, Italia, Hongarije, en ook in Vlaanderen en Wallonia. (meestal 
samen met zijn Amerikaanse vrouw Sue Morse) 
 
Het was een cruciaal moment in zijn leven toen hij in 1995 zijn eerste inwijding kreeg in het proces 
van Naked Raku. Het werd al snel duidelijk dat deze nieuwe ontdekking zich ontwikkelde tot een 
keerpunt voor zijn keramische werk. 
De meeste vormen en doeken van zijn sculpturale keramiek hebben betrekking op veranderingen. 
Als de alchemist in de middeleeuwen probeert hij de ontembare metamorfose te manipuleren tijdens 
het proces van het bakken van keramische materialen naar een andere dimensie, het ultieme 
mengsel van substantie en dromen van de mensheid. 
 
Inhoud workshop: 

Wally Asselberghs presenteert “initiatie en exploratie” van de “slip-en-glazuur” methode van Naked 
Raku. Basismethode, verdunde en gespetterde glazuren, decoratietechnieken met 
plakband,  borstels, slip-peertjes, gietpatronen, en wax-resist. Na uitleg en demonstratie gaat  
iedereen aan de slag met eigen meegebracht biscuit gebakken werk dat geschikt is voor de naked 
raku stook. 

 
 
Duur: 2 dagen; 10.00 tot 16.00 uur.  
Kosten inclusief materialen en lunch: € 265,- p.p. 
 
 
Niveau:  de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden 
Materiaalgebruik:  raku-bestendige klei met chamotte 
Zelf meenemen:  eigen biscuit gestookt werk meenemen voor de naked raku stook. Na 

inschrijving ontvangt elke deelnemer een uitgebreide handleiding hoe dit werk 
te maken. 

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. 


