
Oplev et keramikværksted indefra: 

Spark til skiven og vær pottemager for en stund 
Jeg kan tilbyde tre forskellige muligheder for et kursusforløb eller et polterabendarrangement: 

 

Drejekursus på 2½ time: 
På dette kursus skal I lære at ælte og prøve at dreje selv. Jeg viser de mest grundlæggende drejegreb og hjælper og 

vejleder jer mens I er i gang. Der er 4 drejeskiver til rådighed. Ved flere end 4 deltagere skiftes I til at dreje. 

 

Priser: 

1 personer:  1.000 kr. i alt 

2 personer:  1.150 kr. i alt, ved kursusforløb over flere gange dog 1.000 kr. i alt 

3 personer:  1.275 kr. i alt, ved kursusforløb over flere gange dog 1.200 kr. i alt 

4 personer:  1.400 kr. i alt 

5 – 6 personer:  1.500 kr. i alt 

8 – 12 personer: 1.600 kr. i alt 

 

For hvert produkt som I ønsker at gemme påregnes yderligere 75 kr. Disse ting bliver gjort færdige, glaseret og brændt 

af mig og kan efterfølgende afhentes. 

 

Kombineret dreje- og dekorationskursus på 2½ time: 
På dette kursus skal I lære at ælte, prøve at dreje selv og dekorere et krus eller en skål som jeg efter aftale har 

forberedt og lagt en bundfarve på. 

Jeg viser de mest grundlæggende drejegreb og nogle dekorationsteknikker og hjælper og vejleder jer mens I er i gang. 

 

Priser: 

1 personer:  1.400 kr. i alt 

2 personer:  1.550 kr. i alt 

3 personer:  1.675 kr. i alt 

4 personer:  1.800 kr. i alt 

5 – 6 personer:  1.900 kr. i alt 

8 – 12 personer: 2.000 kr. i alt 

 

For hvert produkt som I har drejet og ønsker at gemme påregnes yderligere 75 kr. Disse ting bliver gjort færdige, 

glaseret og brændt af mig og kan efterfølgende afhentes. 

Desuden påregnes 125 kr. for kruset eller skålen som I dekorerer. Disse ting bliver ligeledes glaseret og brændt og kan 

også efterfølgende afhentes. 

 

2 dages kursus i drejning og dekoration: 
Afholdes gerne som et sammenhængende forløb over to weekenddage med én eller højst to ugers mellemrum. 

 

1. dag:  

5 timer i alt, inkl. 1 times middagspause. Hele dagen er der fokus på at lære at ælte og dreje. 

 

2. dag: 

2½ time i alt. Jeres læderhårde produkter fra 1. dag skal drejes af. Derefter skal I lære at give dem begitning 

(bundfarve) på og dekorere dem. 

 

Priser: 

1 personer:  3.000 kr. i alt 

2 personer:  3.300 kr. i alt 

3 personer:  3.600 kr. i alt 

4 personer:  4.000 kr. i alt 

5 – 6 personer:  4.400 kr. i alt 

8 – 12 personer: 4.800 kr. i alt 

 

For hvert produkt påregnes yderligere 75 kr. Disse ting bliver glaseret og brændt af mig og kan efterfølgende afhentes. 

 

Kurserne oprettes efter individuel aftale. Bare kontakt mig. Så kan vi aftale specielle ønsker og diverse praktiske 

detaljer. 

Mail: nrvissingkeramik@gmail.com eller telefon 22 76 43 53. 

 

Gertrud Berg Keramik - Hånddrejet lertøj med sjæl og personlighed 
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