
Rakukursus for skulptører og keramikere  

v/ keramiker Henrik Hestbæk arrangeret af Fjordlandets Skulpturværksted

Torsdag den 24.10 - søndag den 27.10

I kølvandet på kurset om malbare glasu-

rer har vi fået mange henvendelser om 

muligheden for at deltage i et rakukursus.

Vi er kommet i kontakt med Henrik 

Hestbæk som vil være underviser på 

dette kursus.

Han er uddannet på håndarbejdssemina-

riet i Kerteminde i 1995. Har siden arbej-

det som underviser/kursusholder bl.a. 
som højskole- og seminarielærer.

De sidste 13 år som leder af Danmarks 

største åbne keramikværksted på Kultur-

maskinen i Odense. Har de sidste 25 år 

haft eget værksted, med egen produktion. 

• Kurset er for dig der er godt i gang med arbejdet med ler. Du har grundlæggende færdigheder/viden indenfor traditio-

nelle teknikker.

• Kurset er for dig der har prøvet at brænde raku, og enten ikke kan få det til at virke eller gerne vil vide hvorfor det

virker!

• Eller dig der aldrig har prøvet rakuens krinkelkroge, og gerne vil udvide mulighederne.

• Raku er ikke en eksakt videnskab, der er mange faktorer der gør sig gældende:

Opstillingen af rakuovnen. 

Lertype. 

Opvarmning, hvor hurtigt der varmes op, hvor i ovnen emnet placeres og temperaturen man brænder op til. 

Glasering, metoder og mængde. 

Reduktion. Hvordan, hvor hurtigt og hvor længe. 

Afkøling. 

• Der brændes i gasfyrede ovne uden temperaturmåling. Dette medfører at rakuprocessen langt hen ad vejen beror på

fornemmelse og erfaring. Med mange hundrede rakubrændinger i bagagen vil jeg give mine erfaringer videre, og give

din fornemmelse for teknikken et rimeligt grundlag.

• Du skal brænde alm. raku og nøgenraku, og du vil få undervisning i de ovenstående faktorer ift. rakubrænding.

• Du skal have forglødede emner med, gerne rigelige mængder. Lertyper: stentøj (alle typer) og porcelæn. Til nøgenraku

skal emner være glittede, og gerne både hvidt og rødt ler.

Det er processen der bliver lagt vægt på, har du dog ønske om at brænde store emner, vil der være mulighed for det.

Sted: Fjordhus Bed & Breakfast med tre overnatninger med morgenmad – Fjordhus ligger på hjerteøen Orø midt i Isefjorden 

med færgeforbindelse fra Holbæk og Hammer Bakker. Ankomst den 24. oktober med færgen fra Holbæk 16:55 til Orø eller 

med kabelfærgen fra Hammer Bakker kl. 17.00 med indkvartering  og aftensmad. Afrejse fra Orø 27. oktober med færgen fra 
Orø havn kl. 12:30 efter evaluering, oprydning og rengøring.
Pris: 

- Kursus: kr. 1.400,00 inkl. moms - undervisning fredag og lørdag

- Indlogering i 2-sengs værelse med morgenmad kr. 1.400,00 inkl. moms (tillæg for enkeltværelse kr. 300,00)

- Forplejning: frokost og dagens ret fredag + frokost og 3-retters menu lørdag på Hotel Orø kro, ialt kr. 600,00

Tilmelding og yderligere information hos: Martin Bruggisser, fjordhus60@gmail.com eller på mobil 2342 8367 




