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_______________________________________________________________________

Hoera, 2020. Een mooi rond getal
Gaat het nieuwe jaar — het jaar van de rat — net zo
goed worden als 2019? We zullen het zien.

Wij wensen jullie allen prettige Kerstdagen en een
goede jaarwisseling.
Mag het nieuwe jaar jullie ook brengen wat jullie
toekomt.
En wie weet, komen wij elkaar nog tegen op een van
de kunstmarkten, -routes of beurzen.
Tot dan.
Els en Tom Bleijenberg

Druk? Dat geldt ook voor ons
Je hoort iedereen erover; Oh, wat hebben we het
druk. Druk met vrienden, huishouden, werk, op
social media, enz.
Wij dus ook. Jawel!
In de eerste helft van 2020 hebben wij al sowieso
zes exposities! We hebben ons ook nog opgegeven
voor wat keramiekmarkten en een beurs, maar we
weten nu nog niet of we ‘door de ballotage’ zijn.
Tja, dan vergt het wel wat planning.
Hoe organiseren wij dat? Strak !
Wij maken schema’s van data aan te leveren foto’s
en andere gegevens, maar ook van data dat wij het
werk naar de galerie moeten brengen. Is er een
speciale opening en kunnen we dan aanwezig zijn?
Zo houden wij onze agenda op orde.
En … vakanties plannen we tussendoor want we
willen ook bijkomen van al die drukte. ;)

Titel: ‘Gail’

Uit de oude(re) doos
Ondanks het feit dat dit groene
paardje het een beetje koud heeft
(hij heeft een bijzonder lange das
om) lacht hij je toe.
Het werkstuk is gemaakt van
door-en-door gekleurde klei
(KW468, waaraan wij o.a. groene
en bruine kleurpigmenten hebben
toegevoegd).
Het is op 1235 graden Celsius
gebakken en staat momenteel bij
Galerie en Kunstuitleen Hofman,
Dr J.M. den Uyllaan 17, Spijkenisse.
Afmetingen: 14 x 12,5 x 4,5 cm
Titel: ’Pistachio’

Kunstroute Nissewaard
Zodra 2020 begonnen is zal de ballotage-uitslag bekend zijn en wordt het druk. Waarover heb
ik het?
Naast het maken en exposeren van mijn keramiek, ben ik ook bestuurslid van de Stichting
Kunstroute Nissewaard. Als zodanig beheer ik de website (www.kunstroutenissewaard.nl) en
versla de vergaderingen ervan. Als alle aangemelde kunstenaars en –groepen mee mogen doen
zijn dat 54 deelnemers! Volgend jaar hebben wij dan 35 locaties verspreid over de gemeente
Nissewaard.

Altijd weer een spannende tijd.
Zodra de uitslag binnen is, verwerken wij de gegevens van de deelnemers en plaatsen de foto’s
van de kunstwerken in de website. Natuurlijk verzenden wij dan ook een felicitatie- e-mail naar
de positief geballoteerden.

Glazuurspuiten
Iedere keer weer brengen wij glansglazuur aan
op onze creaties. Het kost veel tijd, maar het
resultaat mag er zijn.
Wat moeten wij allemaal doen?
Ons geglazuurde werk laten wij goed drogen
alvorens glansglazuur aan te brengen. Onze
spuitcabine halen wij uit de schuur en zetten
wij op een tuintafel - op werkhoogte.
Veiligheid voorop. Wij gebruiken hierbij o.a.
een zeer goed stofmasker en speciaal schuim
ter bescherming van de handen.
De spuitcabine heeft een inwendig filter en wij
plaatsen nog een extra uitwendig filter op de
uitblaasopening.
Er worden handdoeken in gehangen. Deze
vangen het glazuur op dat naast de creaties
terecht komt.
De werkstukken (o.a. enkele van de bovenste
foto) worden op een draaischijf geplaatst en
bespoten met zelf gemaakte glansglazuur, met
behulp van een spuitpistool. Het glazuur moet
zodanig dun zijn dat het gespoten kan worden
en moet goed hechten.
Een voor een worden de werkstukken in de
cabine geplaatst en behandeld. Alle onderdelen
moeten bereikbaar en bespuitbaar zijn.
Soms echter moeten de creaties in de hand
genomen worden om op lastige plekken glazuur
te kunnen aanbrengen.
Na de laatste moeten alle gereedschappen
inclusief de spuitcabine grondig schoon
gemaakt worden. Als alles droog is wordt het
opgeruimd en de cabine in de schuur gereden.

Na het spuiten moeten de creaties enkele
dagen drogen alvorens ze gebakken kunnen
worden. De volgende brand zal op 1240 graden
Celsius zijn. Erna zijn de kleuren mooier, zeg
maar sprankelend.
Veel van de getoonde katten gaan naar Galerie
Zuid te Harskamp voor de katten– & winterexpositie aldaar. Meestal lever ik een 30tal
creaties af - waaraan ik de afgelopen 9
maanden heb kunnen werken !
15 januari tot en met 11 april 2020 zijn jullie
van harte welkom op de Molenweg 109.

Zaterdag 7 maart zijn we er zelf ook, om
uitleg cq informatie over onszelf en onze
creaties te geven.

Vooruitblik Galerie Zuid
Zoals ieder jaar doe ik met de eerste
tentoonstelling van het jaar van Galerie Zuid
mee.
Dit keer zijn katten en winter de thema’s
waarmee kunstenaars moesten werken. Voor
mij een heel leuk onderwerp. Ik ben sowieso
een kattenliefhebber.
Enkele katten die ik gemaakt heb zijn in
koude kleuren geglazuurd of hebben vegen,
net alsof er een ijzige wind overheen
gewaaid is. Andere doen waarin zij goed zijn;
jagen, vissen en natuurlijk lief zijn.
De kunstwerken zijn te bewonderen en te
koop van 15 januari tot 11 april in Harskamp
(Molenweg 109). Zie de poster op blz. 9.

Rechts: achterzijde van ‘Lady + The
Vagabond’
Titel linksonder: ‘Icewind’
Titel rechtsonder: ‘My First Rattle’

Terugblik ADAF2019
De kunstbeurs in het World Fashion Centre
te Amsterdam was een heel leerzame en
prettige ervaring. De organisatie ervan was
uitstekend.
De locatie is bovendien zeer goed bereikbaar.
In de bijbehorende garage is ruim voldoende
parkeergelegenheid.
Er zijn zo’n 3000 bezoekers langs onze stand
gekomen — in 2,5 dag !
We hebben veel contacten gelegd met zowel
kunstenaars als geïnteresseerden (kunstrouteorganisatoren, galeriehouders en netwerken).
Wij hadden onze stand gedeeld met Merel
Feenstra, schilder, voor gezelligheid en vooral
voor deling van de kosten. Het was voor ons
beiden een succesvolle kunstbeurs.
The Warrior, zie hiernaast, woont nu in
‘s-Gravenzande ;)
We besloten ter plekke dat wij in 2020 weer
op de ADAF staan. Mocht u de beurs dit jaar
niet bezocht hebben, op vrijdag 9, zaterdag 10
en zondag 11 oktober 2020 wordt deze weer
gehouden in het WFC.

Hieronder de stand indeling. We hadden een
kopstand van 1 x 5 m.

Kunstmarkten in binnen– en buitenland in beeld


Van 15 januari t/m 11 april bij Galerie Zuid te Harskamp



18 april t/m 18 juli bij Galerie Anita Ammerlaan te Roosendaal (Eye-Candy 25)



25 en 26 april plus 2, 3 en 4 mei in Vilvoorde (B) bij Slotklooster ‘De Troost’



1 mei t/m 28 juni bij Galerie Huis ter Heide te Huis ter Heide (Drenthe)



De maanden mei en juni bij Kunstgalerie de Zwarte Kat te Axel



27-28 juni in het Gemeentehuis tijdens de Kunstroute Uitgeest



9, 10 en 11 oktober ADAF2020 te Amsterdam

Veel te doen voor ons, veel te zien door ons.

Geniet van al het mooie dat wij bieden.

Websiteperikelen
Zowel voor mijn eigen website als die van ‘Keramiek met een Glimlach’ moet je kijken naar de
meest kosten efficiënte hosting en gebruik. Laatst hebben wij de website moeten verhuizen.
Bezoekers ervan merken daar niets van. Tevens zorgen wij ervoor dat de beveiliging optimaal
is en dat certificaten aanwezig zijn.
Voor wat betreft de inhoud, foto’s zijn natuurlijk voor beide sites heel belangrijk. Hieronder
een deel van de fotopagina van Uniek Keramiek. We proberen hierop steeds recent werk te
plaatsen. Beschikbaar werk zie je in ieder geval op de website www.keramiekmeteenglimlach.nl.
Verder is de agenda, zeg maar de jaarplanning, een interessante pagina. Hier worden alle
exposities, tentoonstellingen, beurzen en markten vermeld die voor in mijn keramiek
geïnteresseerden van waarde kunnen zijn.

Nieuwe oven
We hebben een nieuwe oven gekocht en
dat hebben we geweten. De deuropening
was een halve cm breder dan de 215 liter
oven, maar alles is uiteindelijk goed
gekomen.
De eerste biscuitbranden hebben wij en
ons werk met goed resultaat doorstaan.
Voor de Kerst gaan de laatste creaties
voor de komende exposities erin en dit
keer voor een glazuurbrand (1240 gaden
Celsius; de oven kan maximaal op 1320
graden Celsius gestookt worden!).
Hiernaast een foto van onze grote Kittec
oven. Deze heeft een grote schacht;
inwendig heeft het een diameter van 59
cm en een hoogte van 78 cm.
Uitwendig is de oven 86 cm breed en
inclusief de poten 102 cm hoog.
Een heel grote jongen dus.

Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2020
 15 januari-11 april 2020: Galerie Zuid,

Molenweg 109, Harskamp

 18 april t/m 18 juli 2020: Eye-Candy 25,

Galerie Anita Ammerlaan, Markt 39,
Roosendaal

 25, 26 april + 2, 3 en 4 mei 2020: Kunst op

De Troost, Troostweg 2, 1800 Vilvoorde,
België

* 1 mei t/m 28 juni 2020: Galerie
Huisterheide, Norgervaart 10a, Huis ter
Heide, Drenthe
 Mei/juni 2020: Galerie de Zwarte Kat,

Noordstraat 15, Axel

 27/28 juni 2020: Kunstroute Uitgeest,

Gemeentehuis Uitgeest

 9, 10 + 11 oktober: ADAF, World Fashion

Center, Kon. Wilhelminaplein 13, Amsterdam

Mijn vrolijke dieren zijn verder te zien op de
volgende vaste locaties (alfabetisch op stad):


Domo Eclectica, Den Haag



Blanche Art, Hellevoetsluis



Kunstuitleen Hellevoetsluis



Jan de Haas Art Solutions, Helmond



Platform 104 en de Kleiberg, Rotterdam



Galerie Hofman, Spijkenisse



The Window, Zuidland

Met klei geen stress
Uit je hoofd en in de klei.

Titel vogel rechts: ‘Net uit het ei’

Met je handen in de klei, wordt het in je hoofd
een stuk rustiger. Je laat je gedachten los,
denkt niet aan je werk, ideeën ontstaan,
beelden worden gevormd.
Heerlijk om onder het genot van een kop thee,
soms met wat lekkers erbij - met op de
achtergrond wat muziek - vogels, katten
enzovoort te laten ontstaan.
Deze worden al pratende en lachende speels
vorm gegeven. Het bekende Keramiek met
een Glimlach wordt geboren.
De naam oftewel titel ontstaat vaak terwijl
wij bezig zijn. Hieronder: ‘Ik heb veel aan
mijn hoofd’ .

Nieuwsbrief 1e kwartaal / januari 2020
De Uniek Keramiek-nieuwsbrief
wordt aan het begin van elk
kwartaal verspreid en is een
uitgave van Els Bleijenberg.
U wordt op de hoogte gehouden
van nieuws en exposities. Ook
wordt nieuw werk getoond en
krijgt u achtergrondinformatie.
Mis daarom deze kleurrijke en
interessante nieuwsbrief niet
langer en meldt u aan via dit
e-mailadres.
Uw e-mailgegevens zullen niet
voor andere doeleinden gebruikt
worden en u kunt zich te allen
tijde afmelden.

Keramiek met een glimlach.
Alles is uniek, ook de naam van
een object.
Een creatie in opdracht maken
is mogelijk voor particulieren
én bedrijven.
Instagram:
@elsuniekkeramiek.nl
Volg mij op

www.UniekKeramiek.nl
els@uniekkeramiek.nl
06 26 2020 67

Kvk: 24427801

