Nieuw!
Open Kleiwerkplaats in Hazerswoude-Rijndijk
goed bereikbaar: 200 meter vanaf de N11
U werkt graag met klei, heeft al één of meer cursussen gevolgd, maar heeft geen ruimte?
U ziet op tegen de investering in al die apparatuur? U bent het stof en de rommel in huis zat?
Dan is er nu een aantrekkelijk alternatief: Open Kleiwerkplaats! Dat geeft u vrijheid om tegen
redelijke tarieven gebruik te maken van het uitgebreide en goed uitgeruste keramiek-atelier van
Hanneke Engel (bijna 70m2). Geen troep thuis, maar wel lekker iedere week verder werken aan
een werkstuk en het na voltooiing glazuren en stoken. U bepaalt zelf wat u maakt! Het Open Atelier
geeft u heel veel vrijheid. Het atelier is open op dinsdag van 9.30 tot 21.30 uur, behalve in de
lokale basisschoolvakanties.
Achtergrond
Hanneke Engel (1963) ondekte al vroeg haar interesse in klei. Na een omweg via de
Modevakschool en het jarenlang lesgeven voor de Knip-Margriet modecursussen zag ze kans om
opleidingen in de keramiek te gaan volgen, eerst bij de Werkschuit in Gouda, toen bij Josiah
Onemu in Waddinxveen en tenslotte de 3-jarige ambachtelijke opleiding keramiek bij SBB in
Gouda. Inmiddels werkte ze al bij SBB als oveniste en invaldocente, maar volgde tegelijk nog extra
leerjaren 'handvormen' en 'glazuren'. Ze exposeert alweer enige jaren haar eigen werk succesvol
in binnen- en buitenland. Na de opleiding in Gouda werd de ambitie steeds groter, en daardoor de
ruimte thuis in Waddinxveen steeds krapper. Er kwam een draaischijf, platenwals, grote oven,
spuitkabine, compressor enz. enz. Werkstukken werden steeds groter en zwaarder, totdat ze op
een gegeven moment met een hand-heftruck van het atelier naar de oven in de garage gereden
moesten worden. Dit ging niet meer: het thuis-atelier was te klein geworden! Een oplossing werd
gevonden de zomer van 2009 in Hazerswoude-Rijndijk. In het bedrijfsverzamel-gebouw aan de
Potgieterlaan (boven TNT) werd een ruim atelier ingericht. Het naar boven transporteren van de
500kg zware oven door een bedrijf dat is gespecialiseerd in transport van kluizen was een
spannende klus:

Hanneke wist nog goed hoe ze zelf als kind bij een pottenbakker op kleiles mocht, en hoeveel
plezier ze daaraan beleefde. Ze begon in haar nieuwe atelier dan ook na de zomervakantie in 2009
met de woensdagmiddag – kinderkleimiddag. De kinderen beleven daar erg veel plezier aan, en
het is ontzettend leuk om te zien hoe ze de technieken leren, elkaar helpen en hun creativiteit
ontwikkelen.
Zelf gemaakte gevelsteen decoreren:

Met z'n drieën hangen aan de vormenpers:

Hanneke voelt zich bevoorrecht met haar ruime atelier, en stelt dat nu ook open voor volwassenen,
die zelfstandig met klei kunnen werken. Het is geen opleiding, cursus of workshop, maar als u
eens een vraag heeft mag u die natuurlijk altijd stellen.
Mogelijkheden
U kunt hier iedere dinsdag (buiten de basisschoolvakanties) terecht van 9.30 tot 21.30, en u rekent
gewoon de uren af dat u gebruik maakt van het atelier. Het is een ruim atelier, van bijna 70m2. Zo
kan u eindelijk dingen die u eerder op het gebied van keramiek heeft geleerd in praktijk brengen
en uiting geven aan uw creativiteit!
Zo heeft u niet de troep, niet de investering, maar kunt u toch terecht in een professioneel
uitgeruste werkplaats, waar u op uw gemak kan werken aan uw creaties. Op een 'eigen' plank kan
u de werkstukken laten staan om er de volgende week weer verder aan te werken.
Uitrusting
De uitrusting van het atelier is erg compleet:
Een grote en een kleine oven, bestuurd door een computer:

Een strengenpers:

Stellingen met uw 'eigen' plank om
werkstukken te bewaren tot de volgende week:

Electrische pottenbakkersschijf:

Spuitkabine met afzuiging, compressor
en glazuurspuit:

Traploos verstelbare platenwals,
voor het maken van plakken klei:

Aanrecht met spoelbakken, waarvan één
verbonden met de slibafscheider:

De slibafscheider:

Glazuurweegschaal en -zeven;
boetseerdraaischijven:

En tot slot nog een paar overzichtsfoto's van het atelier:

Tarieven
Er zijn tarieven voor het gebruik van het atelier, incl. uitrusting, en voor het stoken van het werk.
Een aantal kleisoorten en glazuren zijn in het atelier verkrijgbaar.
Alle prijzen zijn in euro's en incl. 19% BTW.
Gebruikskosten atelier
Het ateliergebruik wordt per uur of per dagdeel berekend. Een dagdeel is 4 uur aaneengesloten.
Als u vaker gebruik maakt van het atelier kan u een strippenkaart kopen. Hoe meer uren u in één
keer aanschaft, hoe lager de prijs per uur wordt. De korting kan oplopen tot 50%!
In de tabel hieronder staan de verschillende soorten kaarten vermeld, met de kortingspercentages:
Prijs

Korting

Netto prijs per uur

12,50

0%

12,50

Strippenkaart van 10 uur

112,50

10%

11,25

Strippenkaart van 25 uur

250,00

20%

10,00

40,00

20%

10,00

Strippenkaart van 5 dagdelen

175,00

30%

8,75

Strippenkaart van 10 dagdelen

300,00

40%

7,50

Strippenkaart van 25 dagdelen

625,00

50%

6,25

Losse uren

Losse dagdelen

In het atelier werken maximaal 6 mensen tegelijk. Reserveren, eventueel ook voor het gebruik van
apparaten als de spuitcabine of kleiwals is mogelijk. Wilt u langer dan een uur achter elkaar van
een apparaat gebruik maken dan is reserveren aanbevolen.
Stookkosten
Het stoken van uw werkstukken wordt apart in rekening gebracht. Voor de biscuitstook zijn de
kosten € 2,-- per kg. De glazuurbrand kost € 3,-- per kg. De basis is het gewicht van het gestookte
object.
Deze stookprijzen gelden voor werkstukken die in het atelier zijn vervaardigd, met klei en glazuur
die in het atelier zijn aangeschaft.
Neemt u uw eigen klei en/of glazuur mee, dan is dat geen probleem, maar dan moet er een aparte
stookbeurt voor uw werkstuk(ken) worden ingepland. U betaalt dan een vaste stookprijs per
ovenvulling. De kosten van een ovenstook zijn voor de grote oven € 82,50 per stook en voor de
kleine oven € 26,--.
Materialen
In het atelier zijn verschillende soorten klei en glazuur verkrijgbaar.
Klei wordt per 'brood' van 10 kg. verkocht, de glazuren (en/of grondstoffen) in verschillende
kleinverpakkingen.
Contactgegevens en adres
Atelier:
Atelier Hyla-Cinerea
Potgieterlaan 10f
2394 VE Hazerswoude
telefoon:
email:

06 21 21 45 75
hanneke@hyla-cinerea.nl

website:

www.hyla-cinerea.nl

Postadres:
Hanneke Engel
Kastanjelaan 61-B
2743 BX Waddinxveen

