Keramiekcursus met primitief stoken

Beste kleiliefhebbers!
Na een succesvolle cursus in de Ardennen in augustus 2014 heb ik besloten opnieuw een cursus te
geven in het natuurvriendenhuis ‘de Kleine Rug’ in de Biesbosch, bij Dordrecht

(Nederland).*
Na deze ervaring en diverse werkperiodes (waaronder in Gambia en mijn werkweken in
Boom, België( waar ik bovenstaande oven van 3,50 m hoog bouwde van klei en stro) wil ik
mijn expertise graag met jullie delen. Bovenstaande werkstukken zijn het resultaat van de
cursus in de Ardennen. De locatie is prachtig en ligt in een stilte gebied waar gekanood kan
worden.
Deze keramiekcursus gaat plaats vinden van 4 tot en met 15 mei, (waarbij er in het weekend
geen les wordt gegeven) waarna op 22 en 23 mei gestookt wordt.

De weekenden is het huis vol met andere vandaar dat er dan er geen les wordt gegeven en
niet wordt gekookt, maar degenen die willen blijven kunnen op het kampeerterrein terecht.
Tijdens deze weken wordt er volop gewerkt met klei. De werkstukken worden gedroogd en
gestookt in een ton in de tweede week waarna ze daarna raku of pitfire gestookt worden.
Aan het eind van de tweede week gaan we zelf een oven van klei en stro bouwen (waar we
p.p. een werkstuk in kunnen stoken) die we op 22 en 23 mei gaan stoken met hout.
Kosten:
Bij deelname van10 personen 600,-- p.p. inclusief, materiaal en stoken en eten (er is een kok
aanwezig, die het accent op haar kookkunst zal leggen maar zelf ook mee zal kleien).
Exclusief klei ( 7,50 per pak van 10 kilo), overnachting, reiskosten en drank.
Voor degenen die willen kan er met de klei uit de steenfabriek gewerkt worden, deze is
echter wel lastiger om te verwerken.
Per persoon wordt een borg van 100,-- euro gevraagd die je terug ontvangt na afloop bij een
goed verloop.
Voor verdere informatie: Thea van Vliet, info@theavanvliet.nl, www.theavanvliet.nl,
0736890150/0651469909
*De formule is iets anders dan bij de cursus in de Ardennen en geeft de deelnemer meer
mogelijkheden om de overnachting naar eigen wens te kiezen. Men kan daar kiezen uit een
overnachting op een 4-5 persoonskamer, een 4-persoonsblokhut of een tent (zelf mee te nemen).
Er is weer een kok aanwezig (Stella voor de reeds geïntroduceerden bekent). Dus koken hoeft niet,
echter afwassen en een lichte corvee hoort erbij.
Reageer snel maar uiterlijk voor 16 maart. Dit i.v.m. de optie die ik heb genomen.
Kosten overnachtingen voor niet leden (let op: wordt je lid dan ben je goedkoper uit!)
Kosten overnachting:
4-5 persoonskamer in het huis

26,30 p.p.p.n.

4 persoonsblokhut

14,-- euro p.p.pn bij volle blokhut

Kamperen

9,50 per nacht

Zie voor verdere informatie omtrent het huis:
http://www.nivon.nl/accommodaties/natuurvriendenhuizen/dordrecht-de-kleine-rug/

