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Keramiek 
 workshops in de zomer van 2012 
 groepsarrangement of individuele 

inschrijving  
 op een schitterende locatie 
 



 
 

Kunst met een knipoog 
 
Tussen Rijn en IJssel doet Riet van Rossum inspiratie op voor haar keramisch 
werk: al wandelend, juttent en roeiend. 
Haar werk bestaat uit beelden en gebruiksvoorwerpen en is kleurrijk, energiek 
en speels. Werk waar je als kijker vrolijk van wordt.  
De beelden zijn realistisch, maar tot hun essentie teruggebracht. In al hun 
eenvoud hebben ze een krachtige uitstraling. 
De gebruiksvoorwerpen - zoals schalen, vazen, borden en mokken - hebben 
geometrische en grafische kenmerken. Hierin zijn invloeden van de jaren 60 
direct herkenbaar. 
 
In de maanden mei t/m augustus geeft Riet workshops keramiek op een 
schitterende locatie in Westervoort. De workshopruimte ligt naast een 
voormalig keuterboerderijtje uit 1876 met een prachtige en inspirerende 
beelden- en bloementuin. Met mooi weer behoort buiten werken tot de 
mogelijkheden.  U kunt kiezen voor een groepsarrangement of individuele 
inschrijving. 
 
Er zijn boetseerlessen, waarin u uw eigen beeld vorm geeft. U leert de 
beginselen van het modelleren en aan welke eisen een beeld moet voldoen. 
Daarna moet het beeld een aantal dagen drogen en kan het gebakken worden. 
Tijdens de glazuurles gaat u het gebakken beeld beschilderen en glazuren. 
Vervolgens wordt het beeld voor de tweede keer gebakken, en kunt u het 
ophalen. 

Groepsarrangement 
 
Het groepsarrangement bestaat uit twee lessen en een lunch. U kunt zich 
aanmelden met een groep tussen de 6 en 12 personen. 
Tijdens de eerste les (3,5  uur inclusief lunch) boetseert u uw eigen beeld. Er 
zijn enkele voorbeelden maar u kunt ook zelf iets vormgeven. Deze les wordt 
afgesloten met een lunch. 
De tweede les gaat u het gebakken beeld beschilderen en glazuren. Deze les 
duurt 2,5 uur. De kosten voor de twee lessen, inclusief materialen, bakken, 
lunch, koffie, thee, en een rondleiding door de beeldentuin zijn € 57,-- per 
persoon. De data zijn in overleg. 
 

 Individuele inschrijving 
 
Dit jaar is ook individuele inschrijving mogelijk waarbij u kunt kiezen voor 1 of 
meer lessen. De eerste 2 lessen kosten € 20,-- per les, vanaf de 3e les zijn de 
kosten € 15,-- per les. Dit is inclusief het bakken van het beeld, koffie, thee en 
iets lekkers en een rondleiding door de beeldentuin. De prijzen zijn exclusief 
materialen.  
De geplande data voor de lessen zijn: 

 zaterdag 12 mei van 10 – 12.30 uur (boetseerles) 
 zondag 20 mei van 10 – 12.30 uur (boetseerles) 
 vrijdag 6 juli van 10 – 12.30 uur (boetseerles/glazuurles) 
 zaterdag 21 juli van 10 – 12.30 uur (boetseerles/glazuurles) 
 zondag 5 augustus van 10 – 12.30 uur (glazuurles) 
 zaterdag 18 augustus van 10 – 12.30 uur (glazuurles) 
 

Indien er zich minimaal 4 personen aanmelden, gaat de les door.  U kunt zich 
uiteraard ook met een groepje aanmelden. 

Opleiding / achtergrond 
 
Riet heeft de Vooropleiding voor de Hogeschool voor de Kunsten gevolgd, 
Kopse Hof (met vakken als tekenen/schilderen, ideeontwikkeling, 
beeldgrammatica, 3-dimensionaal ontwerpen) en diverse keramiek- en 
schildercursussen. De afgelopen 6 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in het 
driedimensionaal werken in keramiek. 
Riet heeft cursussen in de ICT gegeven, ze ontwikkelt digitaal lesmateriaal en 
websites. 

Algemene informatie 
 
Deze informatie en meer kunt u vinden op www.rietvanrossum.nl onder het 
kopje ‘kunstknipoog’.  Als u vragen heeft, bel dan met 026-3255598 of stel uw 
vraag via riet.vanrossum@hetnet.nl. Hier kunt u zich aanmelden met een 
groepje of individueel. Geef bij aanmelding door welke datum/data u kunt, met 
een eventuele voorkeur. Wilt u een andere invulling of data, laat het dan weten. 
 

                  
 


