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2 oktober 2021 / 3 oktober 2021 / 16 oktober 2021 
De schoonheid van saggar firing (kapselbrand) in een gewone 
elektrische oven. Jolanda leert je hoe dit kan met behulp van 
een saggar en toepassingen van terra sigillata. 

 
Over Jolanda van de Grint (NL): 
Jolanda van de Grint (Heerlen, 1961) studeerde in 1984 af aan de lerarenopleiding 
handvaardigheid, met als hoofdvak keramiek. Haar afstudeerwerk bestond uit klein werk van 
porselein. Na jaren andere bezigheden te hebben gehad, kwam ze in 2006 weer terug bij 
keramiek om het nooit meer los te laten. 
Ze geeft workshops saggar firing in Nederland en België en heeft een boek over saggar firing in 
een elektrische oven geschreven. 
In 2018 werd ze op basis van haar werk uitgekozen voor een artist-in-residence in Paonia, 
Colorado in de Verenigde Staten.   
 
Inhoud workshop: 
Tijdens de workshop vertelt Jolanda over haar werkwijze en ervaringen met een saggar (kapsel) 
in een elektrische oven. 
In de ochtend is het theorie en in de middag ga je dan zelf aan de slag met je meegebrachte 
biscuit gebakken werk/proefjes en wordt de saggar (waar wij voor zullen zorgen) ingepakt. Ook 
wordt er gewerkt met Terra Sigillata. De ingepakte saggar kan bij de Tiendschuur gebakken 
worden. Zodra het gebakken is, kan het opgehaald worden en is het eindresultaat zichtbaar. 

Korte inhoud van de workshop: 

-Waar komt de saggar vandaan 
 -Hoe maak je een saggar (tijdens de workshop wordt er geen saggar gemaakt) 
 -wat gebeurt er in de saggar 
 -een saggar in een elektrische oven 
 -waar moet je op letten bij het maken van je werk 
 -Wel of geen terra sigillata en recepten 
 -met welke materialen kan je stoken 
 -kleurende materialen 
 -hoe pak je het wek in 
 -kan je het glazuren 
 -veiligheid 

 

Duur: 1 dag, zaterdag: 10.00-16.00 uur 

Kosten inclusief materialen en lunch: € 145,- p.p. 

Niveau:  de workshop is geschikt voor mensen die al eerder met 

keramiek hebben gewerkt. 

Materiaal:   terra sigillata 

Zelf meenemen:  men dient eigen gemaakt biscuit gebakken werk mee te nemen naar de 

workshop, verdere 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 


