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Kursus i glasurudvikling 
10-15 Februar 

på Orø

Der er forskellige veje til at opnå forståelse af 
glasurerne. Vi vil bruge den simpleste metode 
der gennem nemme forsøg giver resultater der 
kan forstås uden lange aftener foran kemibøger 
og tabeller.  Således vil vi oplevelsesmæssigt 
arbejde os mod en forståelse af glasurernes 
byggesten, skridt for skridt. Gennem 5 dage vil 
vi udforske de basale bestanddele i glasurer. 

Du vil blive bekendt og fortrolig med glas-
dannere, stabilisatorer, flusmidler, og de 
oxider der udgør de primære farvegivere i 
det keramiske udtryk. Ved hjælp af linje 
og triaksiale blandinger vil vi undersøge 
ideelle forhold mellem ingredienser og 
på sikker og rolig vis arbejde os frem til 
brugbare og smukke glasurer.  

Har du selv en drøm om et specielt glasurud-
tryk vil du her få  de fornødne redskaber til at 
gå ud af denne spændende vej. 

Glasurens historie, de forskellige hovedtyper af 
glasurer og ikke mindst de mineralske råvarer 
vil blive gennemgået så der er et fundament at 
bygge videre på. 

Hvordan vi får farver, udsmeltning og udtryk 
til at matche vores ønsker er hvad det kommer 
til at handle om.

Undervejs kommer vi igennem forsvarlig omgang 
med materialer, sikkerhedsudstyr og de respektive 
stoffers farlighed. Ligesom opsætningen af det 
ideelle værksted.  

Det også en oplevelse at rykke sig selv ud af 
hverdagen og beskæftige sig intenst med emnet 
sammen med andre der deler passionen for kera-
mikken.

Hver deltager får et kompendie med de gennem-
gåede teknikker og glasurteori.
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Fjordlandets skulptur og Stenhuggerværksted på Orø arrangerer

Glasurkursus fra den 10. til den 15. Februar 
Kursus i glasurudvikling, glasurens bestanddele, sikker-
hed i værkstedet og glaseringens svære kunst.   
Lauge Brimgiest vil være underviser og dele sin viden 
og erfaringer fra glasurens forundelige verden. 
 
Keramiske forkundskaber er nødvendige: du skal kunne 
identificere ler, glasur og keramikovn.

Prisen er inklusiv fuld pension hvor kursisterne 
selv er med til at tilberede måltider af indkøbte 
råvarer.  

Ankomst søndag 10/2 med 17:55  
færgen fra Holbæk. Undervisning  
mandag 11/2 til fredag 15/2 16:00.

Prisen for helpension og 5 overnatninger 
5000,- 
 
Tilmelding ved email og indbetaling af  
depositum på 1000,- til konto 4398 4952744998.


