CAROLINE PEETERS
BEWAARPLAATSEN + KERAMIEK

MASTERCLASS ‘DOOSVORM IN KERAMIEK’
Locatie:

Piuslaan 157 Eindhoven (mijn atelier)

Een tweedaagse of driedaagse cursus gericht op creativiteit en techniek.
We beginnen beide cursussen met een inspirerende presentatie waar met name de architectuur van
de doos, aan de orde komt: doosvormen, (draag) constructies, open en dicht, verbinding met andere
materialen. Een presentatie van verschillende vormen, technieken en mogelijkheden in keramiek op
het gebied van ‘de doos’.
Bij de driedaagse masterclass ga je op dag 1 (tussen de presentatie en de ontwerpfase) aan de
slag met een aantal basis doosjes die we stap voor stap opbouwen. Een oefenronde om een paar
verschillende principes van doosvormen in de vingers te krijgen alvorens je je eigen doos gaat
ontwerpen.
De beide cursussen hebben de focus op het ontwerptraject: bij de tweedaagse na de presentatie
en bij de driedaagse na de oefenronde ga je aan de slag met een eigen ontwerp.
Onder begeleiding probeer je je idee op papier te zetten, bedenk je een plan van aanpak en wordt
het ontwerp uitgewerkt in bv. eigen mallen met eigen maatvoering en daarna gerealiseerd in
keramiek. (maximale maat van de basis 20x20 cm, hoogte max 25 cm, of in overleg)
Mocht het te lastig zijn om met een eigen idee te komen dan is er ook de mogelijkheid met een
van mijn ontwerpen aan de slag te gaan. Ik heb drie ontwerpen uitgewerkt in mallen waarvan je er
dan één kunt kiezen en gebruiken: een kluisje, een mijmerdoosje of een stapeldoosje. Deze
ontwerpen kunnen dan naar eigen inzicht aangepast worden.
Je krijgt demonstraties en info over: werkvolgorde, bevestigen en ondersteunen,
hoekverbindingen, strakke binnenhoeken en buitenhoeken, opensnijden van een gesloten blok,
aanslag van het deksel, scharnieren en sluitingen.
We werken met zwarte klei, die al vooraf gerold is tot platen. (Georg&Schneider 376)
In het atelier zijn diverse materialen aanwezig om structuren te maken. Verder zijn er diverse
kleuren één-stooks-glazuren (mayco) en engobes aanwezig om je werkstuk te decoreren. Je kunt je
werk extra persoonlijk maken door eigen voorwerpjes mee te nemen die je in de klei kunt
afdrukken, of kan verwerken als bijvoorbeeld handvat. Denk aan muntjes, takjes, blaadjes,
stof/kant. We bekijken wat voor materialen je nog nodig hebt voor de afwerking (elastiek, vilt,
stokjes) en of je daar zelf voor zorgt, of dat je materiaal uit mijn atelier nodig hebt. (Ik vraag daar
dan een kleine vergoeding voor, afhankelijk van wat je nodig hebt.)
Na de cursus dagen moet het werkstuk een week of drie drogen en zal ik het voor je stoken (1200 O ).
We spreken daarna een moment af dat je het werk kunt komen assembleren en afwerken. Ik sta je
dan met raad en daad bij daar waar nodig, je kunt dan gebruik maken van de gereedschappen in
mijn atelier en ik zal een en ander aan materiaal klaarzetten.

Aantal deelnemers: 3 - 4 personen
Programma tweedaagse masterclass:
Dag 1 9.30h-10.00h Ontvangst met koffie en koekjes
10.00h presentatie en brainstormen
11.00h ontwerpsessie / mallen snijden
13.00h lunch (laat je even weten of je speciale dieet wensen hebt?)
13.30h handen in de klei en bouwen maar
18.00h afronding dag 1, alles goed inpakken
Dag 2 9.30h-10.00h Ontvangst met koffie en koekjes
10.00h verder aan de slag
13.00h lunch
13.30h verder aan de slag
18.00h afronding
Kosten:
Ik reken voor deze masterclass van twee dagen €210,- per persoon (incl BTW). (Minimaal 3 max 4
deelnemers.) Dit is inclusief koffie-thee-koekjes, 2 x lunch, ontwerp-materiaal, klei, glazuur, 1 x
stoken en wat hulp bij het assembleren, excl. materiaal als stokjes, elastiek, vilt etc.

Programma driedaagse masterclass:
Dag 1 9.30h-10.00h Ontvangst met koffie en koekjes
10.00h presentatie (houd je aantekenblokje erbij!!)
11.00h snijden malletjes voor oefenronde + oefenronde kleine doosjes
13.00h lunch (laat je even weten of je speciale dieet wensen hebt?)
13.30h verder bouwen en afwerken kleine doosjes
18.00h afronding dag 1
Dag 2 9.30h-10.00h Ontvangst met koffie en koekjes
10.00h brainstormen en ontwerpsessie / mallen snijden, handen in de klei
13.00h lunch
13.30h verder aan de slag
18.00h afronding dag 2
Dag 3 9.30h-10.00h Ontvangst met koffie en koekjes
10.00h verder aan de slag
13.00h lunch
13.30h verder aan de slag
18.00h afronding
Kosten:
Ik reken voor de masterclass van drie dagen €310,- per persoon (incl 21% BTW). (Minimaal 3 max 4
deelnemers.) Dit is inclusief koffie-thee-koekjes, 3 x lunch, ontwerp-materiaal, klei, glazuur, 1 x
stoken en wat hulp bij het assembleren, excl. materiaal als stokjes, elastiek, vilt etc.
Aan het eind van de masterclass dagen is er mogelijkheid met ons mee te eten.
Je kunt dit op de dag zelf aangeven. Hiervoor reken we per persoon per diner €12,50.
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