HOW TO
K E R A M I K VÆ R K S T E D E T
VELKOMMEN TIL KERAMIKVÆRKSTEDET
Vil du arbejde med ler og glasur? Har du en drøm om at
skabe keramiske emner, skulpturer, objekter &
dingenoter? På Godsbanens keramikværksted kan du
skabe alt lige fra din mormors nye yndlingskop, en
topmoderne kakkel, skulpturer i alle afskygninger eller
den helt unikke vase. Du er velkommen uanset om du er
nybegynder eller er meget erfaren.
Vi har materialerne, værktøjet, ekspertisen og de helt
rigtige omgivelser til at føre dit nye projekt ud i livet.
Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig i gang og
yder hjælp til selvhjælp.

Er du interesseret i at vide mere om de forskellige arbejdsteknikker og processer på keramikværkstedet kan
du tage et kig i en af de andre foldere vi tilbyder eller
besøge godsbanens hjemmeside.
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ADGANG Du booker en plads via hjemmesiden, se
under Keramik. Du kan kun booke tider til dig selv og op
til tre timer per dag.
Er du forhindret i at komme så afmeld din tid. Kommer
du mere end 15 minutter for sent, går din tid videre til
en anden. Første gang du reserverer skal du oprette
dig som bruger, det tager 2 minutter og er gratis. www.
godsbanen.dk/godsbanens-aabne-vaerksteder/
BETALING Du køber en dagsbillet kr. 30,- eller et
månedskort kr. 100,-. Herefter køber man den mængde
ler, man ønsker. Når man har bygget et emne der skal
brændes, måles det i vores brændingsskema - hvor
meget fylder det i ovnen? Afregning af ting til brænding
gøres ved at udfylde en lille seddel med mål på emnet,
samt navn på dig og underskrift fra en medarbejder.
Man betaler ved receptionen på gangen, inden man
forlader værkstedet hver dag. Det koster ca. kr. 30,- at
lave en kop fra start til slut, med ler og 2 brændinger.

RENGØRING Det er vigtigt, at vi alle holder en høj
standard med at vaske af, hvor vi har arbejdet. Så vidt
muligt gøres dette løbende, men tjek altid inden du går,
at bord, redskaber og gulv er rent, hvor du har været
i gang. Lerstøv sætter sig i lungerne! Vi skal passe på
hinanden.
OPBEVARING Med undtagelser af jul og sommer, er
det muligt at opbevare emner i op til 1 måned. Hvis du
laver nogle emner, der ikke bliver færdige samme dag,
kan disse stilles i vores store reol. Du skal blot markere
emnerne med dit navn og dato. Emner, der kommer ud
af ovnen, kan ligeledes opbevares på værkstedet i en
måned. Husk at hente dine ting inden måneden er gået,
da vi er nødsaget til at smide det ud, der ikke bliver
hentet. Vi gør hovedrent op til sommerferien og
juleferien – det er derfor meget vigtigt, du holder dig
orienteret om opbevaring i denne periode – da de
normale regler træder ud af kraft.
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