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Voor wie toe is aan een nieuwe uitdaging op de draaischijf. Willy van Bussel is een meester in het 
draaien van porselein. Leer alles over porselein: de theorie, het draaien, afdraaien en decoreren! 
 
Over Willy van Bussel (1951 NL): 
is keramist en musicus. Al van jongs af aan bespeelt hij de accordeon nog altijd op markten en bij 
bezoeken aan keramisten. Toch koos hij voor een opleiding als laboratorium technicus en werkte 
daarna parttime in een ziekenhuis. Het keramiekvak heeft Willy zichzelf eigen gemaakt in de jaren 
‘80. Meer dan 40 jaar zit hij nu in het vak. Hij geeft les op de SBB in Gouda, exposeert internationaal 
en ontving vele prijzen.  
Willy begon met gebruiksgoed en aardewerk. In de jaren ’90 stopt hij met gebruiksgoed omdat hij 
behoefte had aan meer vrijheid. Hij ging werken met porselein en kristalglazuren. Zijn 
laborantenopleiding was nuttig bij de glazuurontwikkeling. Na 18 jaar wilde hij wat anders en toen 
ontstond zijn gestreepte porselein met de kleuren van de Stijl: rood, blauw, geel, zwart en wit. In dit 
recente werk heeft hij zichzelf gevonden. Het zijn zíjn kleuren, zijn stijl, zo is het thuis ook ingericht. 
Het lijnenspel past ook bij hem, hij was altijd al goed in meetkunde. 
 
 
Inhoud workshop: 
Oeroud en fascinerend porselein. Deze cursus is bedoeld voor mensen, die al enige ervaring hebben 
met keramiek, over een redelijke draaitechniek beschikken en nu aan porselein toe zijn. In deze 
cursus gaan we met porselein vooral draaien maar ook erg dun afdraaien. Je krijgt uitleg over de 
bestanddelen van het materiaal, de verschillen tussen de soorten en een kort overzicht over de 
geschiedenis van het porselein. Ook komen er enkele decoratietechnieken aan de orde waaronder 
mijn manier van decoreren. 

Na afloop heeft iedere deelnemer enkele stukken, die naar wens, mee naar huis kunnen genomen 
worden om te stoken of door de Tiendschuur gestookt kunnen worden, op een later tijdstip kan je 
deze ophalen. 

 
 
Duur: 3 dagen; 10.00-16.00 uur 
Kosten inclusief materialen en lunch: € 295,- p.p. 
 
 
Niveau:  de workshop is geschikt gevorderden 
Materiaalgebruik:  porseleinklei Audrey Blackman 
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. 


