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Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
is een museum en een atelier! 
Een unieke combinatie op een prach-
tige locatie. Het museum toont een 
bijzondere verzameling historische 
keramiek en toonaangevende expo-
sities met hedendaagse keramische 
kunst. In het atelier worden cursussen 
en workshops georganiseerd. 
Hier kunnen de handen uit de mouwen 
en in de klei! We hebben drie vakkun-
dige docenten die je graag de kneepjes 
van het vak leren. 

Graag tot ziens in ons atelier!

Jan Lucker, geeft al meer dan 10 jaar cursus- 
sen voor het Keramisch Atelier Tiendschuur. 
In zijn vrije tijd maakt hij beelden van keramiek 
en schildert hij. Hij studeerde aan de Design 
Academy in Eindhoven. Hij exposeert regel-
matig zijn werk. Hij is een vaste rots in de 
branding voor zijn cursisten. Hij staat altijd 
klaar en geeft de mensen steun, hulp en advies 
waar gewenst. 

Imants Ancans, doceerde keramische tech- 
nieken aan de kunstacademie en was hoofd 
van de keramische afdeling van de ambachts-
school in Letland. Inmiddels woont hij alweer 
een ruime tijd in Nederland. Hij studeerde 
keramische- en glas- en ovenbouwtechnieken. 
Hij is gepromoveerd op raku technieken en 
kunstgeschiedenis. Cursisten die méér willen, 
zoals glazuren en pottenbakken, kunnen bij 
hem terecht.

Lei Hannen heeft een achtergrond als 
chemicus en is liefhebber van fotografie 
en ontwikkelde hiermee een perfect oog 
voor detail. Hij leerde draai-, glazuur-, en 
stooktechnieken bij diverse keramische 
kunstenaars, onder meer bij Joop Crompvoets. 
Zijn specialiteiten zijn onder meer Raku stoken 
en opbouwtechnieken.

Lei Hannen

Imants Ancans

In deze cursus krijg je les en begeleiding bij het maken van keramische 
werkstukken. Deze cursus is geschikt voor alle niveaus. Ben je beginner, 
dan leer je de basistechnieken. Ben je al wat meer ervaren dan kun je 
hier gebruik maken van de faciliteiten in het atelier en krijg je advies 
en begeleiding van de docent. De eerste serie van 13 lessen start in 
september, de tweede in januari 2018. Het is ook mogelijk een heel jaar 
(26 lessen) de cursus te volgen en hiervoor meteen in te schrijven.

Keramiek cursus (13 lessen)



Cursusaanbod 2017-2018

lesdag: maandagmiddag, wekelijks van 14.00-16.30 uur
Start:   11 september 2017 en 8 januari 2018
Docent: Jan Lucker
Prijs:   € 178,50 inclusief glazuren, exclusief klei en bakken

Lesdag: dinsdagmiddag, wekelijks van 14.00-16.30 uur
Start:   12 september 2017 en 9 januari 2018
Docent: Jan Lucker
Prijs:   € 178,50 inclusief glazuren, exclusief klei en bakken

Lesdag: dinsdagavond, wekelijks van 19.30-22.00 uur
Start:  19 september 2017 en 9 januari 2018 
Docent: Lei Hannen elke week
Prijs:   € 178,50 inclusief glazuren, exclusief klei en bakken

Lesdag:  woensdagavond, tweewekelijks van19.30-22.00 uur 
Duur:  9 lessen, elke 2 weken van sept 2017 t/m jan 2018
Start:  13 september 2017 
Docent:  Imants Ancans
Prijs:  € 180,00 inclusief glazuren, klei en bakken

Lesdag:  maandagavond tweewekelijks van 19.30-22.00 uur 
Duur:  les op 21 mei, 4 juni, 18 juni 2018
Start:  21 mei 2018 
Docent:  Imants Ancans
Prijs:  € 45,00 (inclusief glazuur, exclusief bakken)

Lesdag:  donderdagavond, tweewekelijks van 19.30-22.00 uur 
Duur:  9 lessen, elke 2 weken van sept 2017 t/m jan 2018
Start:  14 september 2017
Docent:  Imants Ancans 
Prijs:  € 180,00 inclusief glazuren, klei en bakken

Lestijd:  donderdagavond, tweewekelijks van 19.30-22.00 uur
Duur:  9 lessen, elke 2 weken van feb. t/m juni 2018
Start:  1 februari 2018
Docent:  Imants Ancans
Prijs:  € 180,00 inclusief glazuren, klei en bakken

2e helft cursusjaar

Voor wie wil leren draaien is dit dé cursus. De klei is inbegrepen dus je kunt 
zoveel oefenen als je wil. Voor wie wil leren glazuren te ontwikkelen en 
toepassen, voor wie met porselein, gieten of andere keramische technieken 
aan de slag wil. Dit is de plek! Imants Ancans heeft de know how in huis om 
je wegwijs te maken in de wondere wereld van de keramische technieken.
Hij geeft één keer in de twee weken les, wil je meer? Dan kun je in de week 
dat hij er is ook twee dagen achter elkaar lessen bij hem volgen. 
Dit is ideaal om het draaiwerk af te kunnen werken.

Een uitgelezen kans om de mogelijkheden van glazuren te verkennen. 
Deze pas je toe op werkstukken die je zelf tijdens dit cursusjaar hebt 
gemaakt. Leer meer over de eigenschappen, het kiezen en aanbrengen. 
Geef je werk een bijzondere finishing touch.

Draaicursus en keramisch 
laboratorium (blok 9 lessen)

Glazuren ontdekken en 
toepassen (blok van 3 lessen)

Lesdag:  woensdagavond, tweewekelijks van 19.30-22.00 uur
Duur:  9 lessen, elke 2 weken van jan. t/m juni 2018
Start:  31 januari 2018 
Docent:  Imants Ancans 
Prijs:  € 180,00 inclusief glazuren, klei en bakken

1e helft cursusjaar

Gezellig samen, onder het genot van wat lekkers, een hele dag aan de 
slag met raku stoken en/of pitfire stoken. Een mooie afsluiting van het 
cursusjaar en een prachtige afwerking voor je favoriete werkstuk.

RAKU stookdag

Lesdag:  zaterdag 7 april 2018 van 10.00-16.00 uur door Lei Hannen
 zaterdag 16 juni 2018 van 10.00-16.00 uur door Imants Ancans 
Prijs:  € 25,00 per lesdag (inclusief raku-glazuur, inclusief lunch)

Lesdagen keramiek cursus (13 lessen)


