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19 november 2022 
Carolyn geeft haar werk unieke vibrerende oppervlakken. Zij laat zien hoe ze kleur, diepte en 
textuur aanbrengt. Haar kleislibs zijn doorschijnend, glasachtig en verrassend veelzijdig. 
 
Over Carolyn Genders :  
Ze is geboren in Singapore. Ze verhuisde als kind met haar ouders naar Engeland. Tegenwoordig 
woont en werkt ze aan de kust in Rottingdean, bij Brighton. Als klein meisje boetseerde ze graag 
met klei uit de tuin. Haar vader regelde voor haar een stage bij een bevriende pottenbakker in 
Londen. Op de kunstacademie in Brighton leerde ze werken met meer materialen, maar klei bleef 
haar medium. Wel ontdekte ze daar dat handvormen haar meer aansprak dan draaien. In1980 
startte ze haar eigen atelier. In 1981 ging ze naar de post-academische opleiding in Londen aan het 
Goldsmith college voor keramiek, daar ontdekte ze de sinter-engobes en verruilde die voor glazuur. 
Haar focus kwam te liggen op de relatie tussen vorm en oppervlak. Ze ging ook in het buitenland 
exposeren. Ze schreef twee boeken over haar artistieke ervaringen: “Sources Of Inspiration” en 
“Colour & Pattern”. Hierdoor werd ze ook in het verre buitenland succesvol en gevraagd voor 
workshops en exposities. Ze ontving regelmatig prijzen en haar werk werd aangekocht door 
keramiek musea wereldwijd.  

 
Inhoud workshop: 

Carolyn zal de dag beginnen met een demonstratie van technieken die zij gebruikt met glasachtig 
slip. Zij zal bespreken wat glasachtig slib is en hoe het verschilt van traditioneel slib. Tevens laat ze 
zien hoe zij tekeningen uit haar schetsboeken en inspiratiebronnen vertaalt naar de 
levendige oppervlakken en creëert waar ze bekend om staat. 
Cursisten krijgen dan de gelegenheid om alle technieken uit te proberen. Werken op tegels van wit 
aardewerk en met behulp van hun eigen inspiratiebronnen, zullen ze onderzoeken hoe glasachtige 
slips kunnen worden worden toegepast om oppervlakken te creëren die persoonlijk en uniek zijn. 
 
 
Duur: 1 dag: zaterdag 10.00-16.00 uur  
Kosten inclusief materialen en lunch: € 150,- p.p.  

 
Niveau:    de workshop is geschikt  voor beginners en gevorderden 
Materiaalgebruik:  Witte aardewerk klei, kleislib 
Zelf meenemen:   instructie volgt 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 
 


