
Malbare glasurer 
 
 
 

Kursus arrangeret af fjordlandets skulpturværksted 21.11.-24.11. 
Pris: Kursus kr. 1400 med undervisning fredag og lørdag, søndag evaluering 

Indlogering kr. 1400 i 2-sengs værelse inkl. Morgenmad.  
Forplejning frokost og dagens ret fredag + frokost og 3-retters menu lørdag 

på Orø Kro & Hotel i alt kr. 600 
 

TORSDAG DEN 21.11. 

Ankomst med færge til Orø havn (14:30 fra Holbæk) ca 15:00. 

Det er også muligt at tage færgen fra Hammer Bakke (minuttal 00-20-40). 

Vi mødes på Brøndevej 36 kl. 15:30 til indkvartering på 2-sengsstuer. 

Enkeltværelser koster kr. 300 ekstra. 

Velkomstte eller kaffe. 

Opsætning af skulptur i et chamotteholdigt ler på plader. Da leret skal tørre hurtigt, må emnerne 
ikke være tykkere end 1 cm og størrelse max 15 cm. 

Aftensmad kl. 19:00 – 20:30 Indisk dhal med raita og naan. 

Efter aftensmaden arbejdes der videre med skulpturerne som sættes i ovnen (kammerovnen) på 
et tørreprogram til 200 gr. De står i ovnen til næste dag. 

 

FREDAG DEN 22.11. 

Morgenmad 8:00-9:00. 

9:15: Vi tager de tørrede emner ud af ovnen og de malbare glasurer tilsættes de ønskede 
farvepigmenter og skulpturerne males første gang. 

10:30: Skulpturerne males flere gange inden de sættes i kammerovnen som brænder op til 1200 
grader så den kan tømmes søndag formiddag. 

10:45: Små glasurskåle fremstilles med relief ved at fremstille en gipsform med relief til 
overformning af små lerskåle. 

12:30: Frokost på Orø Kro & Hotel (der er 10 min. gang til kroen). 



14:00: Vi fortsætter med gipsformene som vi tager aftryk af med ler og bemaler med Mariannes 
glasur – der arbejdes med varianter for at komme bagom opskrifterne under vejledning af 
Marianne. De små skåle med farveprøver sættes i topovn på tørreprogram til 200 gr. 

17:00: Slut på dagens program og ”dagens ret” på Orø Kro & Hotel. 

 

LØRDAG DEN 23.11. 

Morgenmad 8:00-9:00. 

9:15: vi tager de tørrede skåle ud af topovnen, maler dem en gang til, sætter dem tilbage og 
starter brænding til 1200 gr. 

10:30: Te- og kaffepause. 

10:45: Introduktion til fremstilling af malbare glasurer og farvetilsætninger. 

12:30: Frokost på Orø Kro & Hotel. 

14:00: Vandretur til havnen. 

17:00: Slut på dagens program og 3 retters menu på Orø Kro & Hotel. 

 

SØNDAG DEN 24.11. 

Morgenmad 8:00-9:00. 

9:15: Vi tager de brændte farveskåle ud af topovnen og Marianne gennemgår de forskellige 
prøver med kommentarer. Kammerovnen tømmes for de små skulpturer. 

10:30: Te- og kaffepause. 

10:45: Evaluering. 

11:00: Oprydning og rengøring. 

12:00: Afgang til færge fra havn 12:30. 

Praktiske oplysninger: Sengelinned, håndklæder, morgenmad og aftensmad torsdag er 
inkluderet i prisen. 

Forplejning i øvrigt: Frokost fredag og lørdag samt aftensmad fredag og en 3-retters menu om 
lørdagen er på Orø Kro & Hotel og koster kr. i alt 600,- Det er ikke inkluderet i kursus- og 
B&B-prisen. 

Husk at medbringe:  

Forklæde og handsker, pensler, små bøtter, modelerpinde, banke- og ridseredskaber, kniv, 
svamp og skeer og et viskestykke. 

Ler og glasurer købes på stedet – materialeforbruget ligger mellem 300-500 kr. 

Private indkøb: Vi er nabo til øens eneste indkøb Dagli’Brugsen. 


