
WORKSHOPS 
& CURSUSSEN

Creatief, gezellig en leerzaam



introductie

I N T R O D U C T I E

Bij Atelier Klei & Zij maken we 
sieraden en accessoires van 

keramiek. 

Ook organiseren we workshops 
waarbij je zelf aan de slag kunt. 

Je leest er hier alles over.

Ik hoop je snel welkom te heten!

Oprichters van Atelier Klei & Zij

Benita & Eva

liefs, 
Eva



W O R K S H O P S  O V E R Z I C H T 

1. PLANTENPOTJE

2. POLYMEER SIERADEN

3. BLAD SCHAAL

4. SERVIES DECOREREN

5. KERAMISCHE SIERADEN



Je hebt ze vast wel eens gezien, die kleine grappige 
plantenpotjes? In deze workshop maak  je er 1 van 
keramiek helemaal zelf! Schattig met konijnen 
oortjes of een grappig gezichtje, het kan allemaal. 
Een mooi pronkstukje voor in ieder interieur!

Plantenpotje
1 DAG WORKSHOP
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In deze workshop ga je een klein potje of vaasje maken 

waarin je een plantje of iets anders leuks kunt zetten. 

Met behulp van een sjabloon vorm je het potje van klei. 

Vervolgens drogen we het en kunnen er details zoals 

pootjes / oortjes en versieringen worden aangebracht. 

Daarna kun je met een kwast je ontwerp voorzien van 

kleur met onze engobes.

AANTAL MENSEN?
Min. 6 en max. 12 personen.

VOOR WIE IS HET?
Voor iedereen die creatief is en een 
keer zelf iets moois wilt maken. 
Enthousiasme is een pré, ervaring niet! 

 HOELANG DUURT HET?
De richtlijn is 3 uur. Wij zorgen ervoor 
dat het werk 2x wordt gebakken in 
onze keramiekoven en transparant 
wordt geglazuurd. Na ongeveer 2 á 3 
weken kan je je ontwerp ophalen of 
sturen we het op voor €7,95. 

WAT KOST HET?
€60 per persoon

 WAT IS ER INBEGREPEN?
Al het materiaal, het twee keer 
bakken van je ontwerp op 980º 
en 1050º graden, het glazuren   
en natuurlijk koffie / thee & iets 
lekkers.

PRAKTISCH

WAT GA JE DOEN?



Je eigen unieke sieraden maken, dat is leuk! 
Polymeer klei is ontzettend makkelijk in gebruik 
en het hoeft maar heel even in de oven.  Een mooi 
resultaat in korte tijd. Met deze workshop ga je 
dezelfde dag nog naar huis met je eigen creatie...
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Polymeer sieraden
1 DAG WORKSHOP



AANTAL MENSEN?
Min. 6 en max. 12 personen.

VOOR WIE IS HET?
Voor iedereen die creatief is en een 
keer zelf iets moois wilt maken. Het is 
wel fijn als je een beetje handig bent 
met je handen, er komt wel een beetje 
gepriegel aan te pas. 

 HOELANG DUURT HET?
De richtlijn is 3 uur. Soms gaan we 
wat langer door, dat is afhankelijk van 
hoeveel je maakt en hoe handig je 
bent. 

WAT KOST HET?
€50 per persoon

 WAT IS ER INBEGREPEN?
Al het materiaal en natuurlijk 
koffie / thee & iets lekkers.

PRAKTISCH

Tijdens deze workshop mag je helemaal 

vrij aan de slag. Je kunt allerlei vormpjes 

ontwerpen die je vervolgens tot sieraad 

kunt omtoveren. Je kunt een ketting, 

armband, oorhangers, oorstekers, 

een ring of een broche maken, of 

een combinatie hiervan. We hebben 

verschillende kleuren polymeer klei en 

allerlei soorten materialen zodat je goed 

aan de slag kunt. Je bent volledig vrij in 

het ontwerpen en wij helpen waar het 

nodig is. Alle ingrediënten dus voor een 

gezellige middag! 

WAT GA JE DOEN?



Van planten kunnen we geen genoeg krijgen! 
Haal de natuur in huis met deze zelfgemaakte 
schaal van keramiek. Mooi om hapjes op te 
serveren of om aan de muur te hangen. 

Blad schaal
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1 DAG WORKSHOP



AANTAL MENSEN?
Min. 6 en max. 12 personen.

VOOR WIE IS HET?
Voor iedereen die creatief is en een 
keer zelf iets moois wilt maken. 
Enthousiasme is een pré, ervaring 
niet! 

 HOELANG DUURT HET?
De richtlijn is 3 uur. Wij zorgen ervoor 
dat het werk 2x wordt gebakken in 
onze keramiekoven en transparant 
wordt geglazuurd. Na ongeveer 2 á 3 
weken kan je je ontwerp ophalen of 
sturen we het op voor €7,95. 

WAT KOST HET?
€60 per persoon

 WAT IS ER INBEGREPEN?
Al het materiaal, het twee 
keer bakken van je ontwerp 
op 980º en 1050º graden, het 
glazuren   en natuurlijk koffie 
/ thee & iets lekkers.

PRAKTISCH

Tijdens deze workshop ga je een 

prachtige schaal maken in de vorm van 

een blad. Met behulp van een sjabloon 

of uit je hoofd ga je een vorm naar keuze 

uit de klei snijden. Vervolgens kun je 

blad details aanbrengen en vorm je de 

klei tot een schaal/bord. Als de klei iets 

droog is ga je kleur aanbrengen met de 

engobes. 

WAT GA JE DOEN?



Laat je creativiteit tot uiting komen in deze 
workshop en blaas saai serviesgoed nieuw 
leven in. Een mooi resultaat in korte tijd. 
Leuk voor bijvoorbeeld een vrijgezellenfeestje 
of een verjaardag. 

Servies decoreren
1 DAG WORKSHOP
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AANTAL MENSEN?
Min. 6 en max. 12 personen.

VOOR WIE IS HET?
Voor iedereen die creatief is en een 
keer zelf iets moois wilt maken.
Enthousiasme is een pré, ervaring niet! 

 HOELANG DUURT HET?
De richtlijn is 2 uur. Het werk kan na 1 
week opgehaald worden of we sturen 
het op voor €7,95. 

WAT KOST HET?
€35 per persoon. Dit is exclusief het 
te decoreren materiaal. Ter plekke 
kun je kiezen wat je wilt decoreren 
en dat reken je af. Mokken, bordjes 
en schaaltjes zijn per stuk €2.

 WAT IS ER INBEGREPEN?
Al het materiaal en natuurlijk koffie / 
thee & iets lekkers.

PRAKTISCH

Tijdens deze workshop mag je helemaal 

vrij aan de slag. Wij bieden je borden, 

bekers en kommetjes aan die je kunt 

decoreren. Zo kun je kiezen of je 4 borden 

maakt (of meer) of een leuke set bekers. 

Of juist een setje van alle drie, wat jij wil! 

Vervolgens ga je met een porseleinstiften 

en verf aan het werk. Zo kun je het servies 

van prachtige decoraties voorzien of juist 

een lieve boodschap meegeven.  

WAT GA JE DOEN?



Keramische sieraden
3  DAGEN CURSUS
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In deze 3-daagse cursus ga je een sieraad maken van keramiek. 
Een ketting met kralen, een armband, oorbellen of een ring 
of een complete set, het kan allemaal. Je kunt kiezen of je 
gaat werken met porselein of met steengoedklei. Porselein 
leent zich goed voor fijnere dingen en met steengoed kun 
je wat robuustere ontwerpen maken. Je bent vrij om te 
maken wat je wilt, zolang het materiaal het toelaat. Werken 
met keramiek is namelijk een delicaat proces en vergt enige 
handigheid en vooral geduld. De klei moet goed drogen en 
wordt 2x op hoge temperatuur gebakken. Dit kan niet in 1 
dag en daarom beslaat deze cursus 3 dagen.



AANTAL MENSEN?
Min. 6 en max. 12 personen. 

VOOR WIE IS HET?
Voor iedereen die creatief is en een keer 
zelf iets moois wilt maken. Het is wel 
fijn als je een beetje handig bent met je 
handen, er komt gepriegel aan te pas. 
Trek niet je mooiste kleding aan, je kunt 
vies worden. 

 HOELANG DUURT HET?
3 lessen van 2 uur. De lessen worden 
gegeven op donderdagavond. 

WAT KOST HET?
€140,- per persoon

 WAT IS ER INBEGREPEN?
Al het materiaal; klei, glazuur, 
kralen en onderdelen. Het werk 
wordt ook door ons 2x gestookt in 
de keramiekoven op 980º en 1060º 
graden. 

Verder serveren we natuurlijk koffie 
/ thee & iets lekkers. 

PRAKTISCH

PROGRAMMA

Les 1
De eerste les ga je je sieraad ontwerpen en ga je direct met 
de klei aan de slag. Je maakt kennis met het materiaal en 
gaat de mogelijkheden onderzoeken om te kijken wat 
haalbaar is. Na deze les laten we de ontwerpen goed 
drogen en bakken wij het tot ‘bisquit’ op 980°c. 

Les 2
In de tweede les ga je kleur geven aan je ontwerpen, 
hiermee bepaal je de uitstraling van je uiteindelijke 
sieraden. Dit doen we met glazuur wat we met de kwast 
aanbrengen. We werken met 5 verschillende kleuren. 
Roze, kreeften rood, perzik, mint groen en lila. Na deze les 
bakken wij je ontwerpen om 1250°c. 

Les 3
Tijdens de derde les en tevens de laatste les ga je jouw 
ontwerpen in elkaar zetten tot sieraad. We hebben 
verschillende materialen waar je gebruik van kunt maken 
zodat je je ontwerp ook daadwerkelijk kunt gaan dragen, 
of wellicht cadeau kunt geven.  



A A N M E L D E N

Ik hoop dat ik je heb kunnen enthousiasmeren om 

mee te doen met een van onze workshops!

De actuele data & tickets vind je op  onze website.

VEST NR. 93
3311 TT 

DORDRECHT

VEST NR. 93
3311 TT 

DORDRECHT

hier worden de 

workshops gegeven

https://www.kleienzij.nl/alle-evenementen


A A N M E L D E N

Heb je nog vragen?
Wil je een andere datum, 

of een grotere groep?  

Bel gerust of stuur een e-mail 

06-30944488

kleienzij@gmail.com

V O L G  J E  O N S  A L ?

Volg ons op Instagram en blijf op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen!

http://instagram.com/kleienzij


Voorstraat 114
3311 ER Dordrecht

www.kleienzij .nl

Unieke 
SIERADEN & ACCESSOIRES 

van keramiek
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