
Zomerweek draaien & decoreren

Net als voorgaande jaren ga ik ook in 2023 weer zomerweken draaien & decoreren organiseren in het pitoreske 
Friesche plaatsje IJlst in het atelier van Potter Tom. Op dit moment heeft hij zijn atelier in de voormalige 
schaatsfabriek “Nooitgedagt”.  Het plan is echter om te verhuizen naar de overkant  op de plek waar eerst zijn 
ijssalon gevestigd was, alleen is nog niet bekend wanneer deze verhuizing een feit is, dus ook niet waar de 
workshop gehouden zal worden.
Deelnemen aan een zomerweek is mooie gelegenheid om je de verschillende decoratie technieken eigen te 
maken en je draaivaardigheden te verbeteren. De eerste dagen gaan we draaien en afdraaien, daarna komen de
verschillende decoratie technieken aan bod zoals uitsparing, sgraffito, mishima,sponzen en stempelen. Ik leg 
uit hoe je je eigen engobe maakt en geef demo's van alle technieken.Je legt zo een mooie basis in de vele 
mogelijkheden van het werken met engobe. Om deel te nemen moet je wel al een klein beetje draai ervaring 
hebben omdat het decoreren zo de nodige aandacht kan krijgen.

Even alles op een rijtje:

• Data:  22-25 augustus (week 34) of 26-29 september (week 39)
• Tijden :  10-16 uur, laatste kwartiertje is voor het opruimen. 
• Inclusief alle benodigheden zoals klei, engobe, onderglazuur, was en gebruik van gereedschap.
• Inclusief biscuitstoken van je werk. (In overleg kan het ook nog door één van ons tegen meerprijs 

worden gegelazuurd en nogmaals gestookt.)
• Koffie en thee tijdens de dag.
• Potter Tom zal voor een lekkere lunch zorgen
• Prijs : € 500-

In de IJlst en direkte omgeving zijn leuke overnachtings mogelijkheden om er echt een mini vakantie 
van te maken. Een plek reserveren kun je doen via het contactformulier op mijn website. Geef dan je 
naam, telefoonnummer en draaiervaring door. Na ontvangst van de aanbetaling is je aanmelding 
definitief.  Er zijn 11 plekjes en het gaat door bij 9 deelnemers.


