Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Imants Ancans
Alle kneepjes van het pottenbakken
13 juni t/m 17 juni 2022
Imants Ancans is een zeer ervaren pottenbakker én docent. Op
sympathieke wijze helpt hij je achter de draaischijf jouw
draaivaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Over Imants Ancans
Hij doceerde keramische technieken aan de
kunstacademie en was hoofd van de keramische afdeling
van de ambachtsschool in Letland. Inmiddels woont hij al
geruime tijd in Nederland en beheerst hij de taal ruim
voldoende om ook hier weer les in de keramische vakken
te kunnen geven. Hij studeerde keramische-, glas- en
ovenbouwtechnieken aan de Kunstacademie in Riga,
Letland en is gepromoveerd op raku technieken en
kunstgeschiedenis. Zijn werk is aangekocht door
verzamelaars uit Europa, de VS en Afghanistan. Hij
exposeert regelmatig in Nederland en is sinds 2016 lid van de Keramiekkring Limburg.
Imants Ancans verzorgd sinds meerdere jaren draaicursussen met groot succes in de Tiendschuur.
Inhoud workshop:
In de loop van deze 5 dagen worden vele facetten van het draaien behandeld.
Van de basale draaitechnieken die nodig zijn voor het draaien, namelijk de cilinder, de kom en de
platte vorm tot meer ingewikkelde kneepjes voor de meer ervaren draaiers. Behalve het draaien
zelf zal de expositie die dan te zien is in de Tiendschuur op eigen gelegenheid bezocht kunnen
worden. Alle gemaakte werken kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken
klaar zijn, kunnen ze opgehaald worden.

Duur: 5 dagen, woensdag t/m zondag 9.30-16.30 uur
Kosten: inclusief materialen en 5 x lunch: € 315,- p.p.

Niveau:
Materiaalgebruik:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
wit bakkende draaiklei
instructies volgen enkele weken voor de workshopdatum
via inschrijfformulier zie website. U ontvangt binnen 5 werkdagen per mail
een bevestiging en de factuur voor het inschrijfgeld.
definitief na ontvangst inschrijfformulier en ontvangst inschrijfgeld

