Zelf plateelschilderen bij Goedewaagen
Schilderworkshop Keramisch Museum Goedewaagen
Introductie:
‘Niks voor mij, ik kan niet tekenen of schilderen’, horen we vaak. Niets is
minder waar. Je hoeft geen bebaarde, ambachtelijke vakman te zijn om zelf
aardewerk te beschilderen. Jong en oud kunnen het. Dat bewijzen de
resultaten van de schilderworkshop die Goedewaagen nu al zo’n tien jaar
lang brengt.
Locatie, tijdstip, duur en prijs:
Onder begeleiding van een zeer ervaren plateelschilder is het mogelijk om
op dinsdag- en donderdagmiddag van 14 tot 16 uur voorgeglazuurd
aardewerk te beschilderen. Dit is mogelijk bij een minimale deelname van 4
personen, op voorwaarde van telefonische of e-mailreservering 48 uur van
te voren. De kosten bedragen voor volwassenen Euro 17,50 per persoon en
voor scholieren tot 16 jaar Euro 10 per persoon. Bij de workshop hoort ook
een rondleiding door het museum.
Aanbod:
Bij de schilderworkshop is een korte rondleiding door het museum
inbegrepen, plus een kop koffie, thee of fris met Groninger koek. Bij de
schilderworkshop worden aardewerk en verfstoffen gratis beschikbaar
gesteld. Het gedecoreerde aardewerk behoeft door de aanschaf van een
nieuwe verf niet afgestookt te worden. Na gebruik moet het met een vochtig
doekje worden schoon gemaakt. Reiniging in een vaatwasmachine moet
worden afgeraden.
Een tweede mogelijkheid is dat het aardewerk met zogenaamde opglazuurverven beschilderd wordt en dat het door het museum op 750 graden
Celcius wordt gestookt. In dit geval zijn er meerkosten voor het stoken en
de eventuele verzending aan huis.
School- en wijkcentrumprojecten:
Desgewenst komen onze schilderdocenten ook met hun materiaal naar
scholen of wijkcentra om dan bijvoorbeeld voor één of meer dagdelen een
schilderproject op te zetten. Kosten op aanvraag bij Friggo Visser,
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
Foto’s:
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17e eeuwse plateelschilder, reclame-schildering Goedewaagen, 1926

2.

Tegeltableau van basisschool, gemeentehuis Borger-Odoorn
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Schilderdocent Gerard van Doorn bij workshop
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Workshop – en iedereen heeft ook een mooi resultaat
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Goedewaagen’s plateeldecors Vlucht en Friso uit 1925 – kunst is het
om een goede, in te kleuren lijntekening te maken.
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