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Beatrijs is internationaal bekend vanwege haar abstracte ingetogen structuren. Leer hoe zij ze maakt: 
de patronen ontwerpen, het vormen, het aanbrengen van kleurlagen met porselein slib en het 
snijden 
 

Over Beatrijs van Rheeden: 
Na een studie Handvaardigheid aan de ABK Minerva te Groningen, afgerond in 1989, is zij vertrokken 
voor een Master Degree in Keramiek aan de academie van toegepaste Kunsten in Boedepast. 
Gedurende anderhalf had zij het voorrecht als Masters studente om te wonen en te werken in de 
Internationale Keramiek Studio te Kecskemet. Deze studie heeft zij begin 1991 afgerond en heeft zich 
toen gevestigd in Rotterdam. Naast haar werk als zelfstandig kunstenaar heeft zij op diverse 
creativiteitscentra keramieklessen onderwezen. Haar passie ligt in eerste instantie bij de Porselein 
maar ook het uitdragen en delen van de vakkennis is belangrijk voor haar.  
 
Inhoud workshop: 
In dit weekend workshop gaan we snijden in porselein. We beginnen met het vormen van enkele 

kleinere vormen met de hand. Ze laat zien hoe ze een vrije vorm opknijpt met porselein en daarbij kan 

een slaghoutje en een metalen lomer handig zijn. Daarnaast brengt zij ook enkele gipsmallen mee 

zodat we snel enkele eenvoudige vormpjes klaar hebben. De porselein moet wat rusten en leerhard 

worden voor we kunnen snijden. Met verfbranders kunnen we de porselein een handje helpen bij het 

stevig worden. 

Voor het snijwerk is het prettig om verschillende soorten mesjes mee te nemen, maar ze zal ook enkele 

setjes zelf meenemen. Afhankelijk van het soort patroon gebruik je wellicht andere mesjes. 

Ter voorbereiding kan je patronen uitdenken op papier en meenemen. Ze laat zien hoe jezelf de 

patronen legt en snijdt, en ook laat ze snijwerk van andere keramisten zien in een powerpoint. 

We gaan ook werken met verschillende kleuren porseleinslip die we in lagen op de vorm kunnen 

smeren. Snijden wordt dan werkelijk een avontuur. 

 
Duur: 2 dagen; za: 10.00-16.00 uur 
Kosten inclusief materialen en lunch: € 225,- p.p. 
 
De gemaakte werken kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken klaar zijn, 
kunnen ze opgehaald worden. 
 
 
Niveau:  de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden 
Materiaalgebruik:  gietporselein, pigmenten en porseleinmassa. 
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. 


