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   Japanse Nerikomi techniek met ingekleurd porselein 
 
25 en 26 september 2021 
 
Judith de Vries maakt prachtige organische vormen van meerkleurig porselein, die zeer geliefd 
zijn. Zij leert je werken met ingekleurd porselein en de vele mogelijkheden van deze 
verrassende techniek 
 
Over Judith de Vries:   
Het werk van Judith is gemaakt van Franse of Engelse klei, die zij vervolgens mengt met 
verschillende kleurpigmenten. De patronen worden stuk voor stuk gemaakt met meerdere 
stroken gekleurde klei. Na verschillende stadia van schrapen, raffineren en ontstoffen worden 
haar stukken in een elektrische oven gebakken, eerst op 1000 C en dan na het glazuren van de 
binnenkant, een tweede keer op 1220 C. De belangrijkste functie die ze nastreeft is de 
aanwezigheid van de vorm en de decoratie moet de zintuigen beïnvloeden en plezier geven 
door zijn schoonheid. 
 

Inhoud workshop: 
Stap voor stap maak je kennis met de verrassende techniek van het werken met ingekleurd 
porselein,  een techniek die vele nieuwe mogelijkheden biedt in keramiek.  
Bij het werken met kleur in de klei gaan vorm en decoratie gelijk op. Naast praktische en 
technische informatie die je over het materiaal krijgt ga je de mogelijkheden en moeilijkheden 
van het porselein ontdekken.  
Verschillende manieren van handvormen komen aan bod, en natuurlijk krijg je informatie over 
afwerking, glazuren en stoken. 

 
Na een inleiding a.d.h.v. een powerpoint-presentatie gaan we aan de slag met ; 
- Porselein 
- kleurpigmenten 
- het inkleuren van klei  
- het maken van patronen in de klei  
- Nerikomi en Intarsia 
- verschillende verwerkingsmethoden zoals het werken met mallen en inleggen van 

patronen. 
- Het werken met plakken gekleurde klei.  
 Alle gemaakte werken kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken klaar 
zijn, kunnen ze opgehaald worden. 
 

Duur: 2 dagen, za 11.00-16.00 en zo: 10.00-16.00 uur 

Kosten inclusief materialen en lunch: € 275,- p.p. 
 

Niveau:   Enige basis ervaring met keramiek is gewenst 

Materiaal:   porseleinklei Audrey Blackman 

Zelf meenemen:  detail info volgt enkele weken voor de workshop 

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 


