
 Hopelijk zijn jullie in goede gezondheid deze corona-
tijd doorgekomen.  

Na een vervelend kwartaal toch een leuke expositie  
die gestart is, zie verderop in deze nieuwsbrief. 

De tentoonstellingen die gepland waren voor begin 
2020 worden doorgeschoven naar 2021. 

Verder staan er nog diverse beurzen en een kunst-
markt in de agenda.  

 
 

 

Titel: ‘Nog een klein stukje…’ 

 

    Uniek Keramiek   keramiek met een glimlach 

                 www.uniekkeramiek.nl 
 _______________________________________________________________________ 

Welkom 

Naast de vogels zijn er o.a. katten om het     
geheel in ‘evenwicht’ te houden. 

De kattententoonstelling in Harskamp is na een 
verlenging op 6 juni beëindigd. Veel creaties  
hebben een nieuw thuis gevonden. 

Deze kleine grapjas (rechts) was nog niet      
gebakken toen de expositie bij Galerie Zuid   
begon. Hij heeft een muis verstopt achter zijn 
arm. De titel van dit grappige werk is: ‘Muis? 
Welke muis?’. Hieronder het hoofd van ‘Gail’. 

 

Katten 



Uit de oude(re) doos  

Deze zeehond met titel ‘Plons’ maakte ik in oktober 2017 en hij werd al snel—in april 2018—
verkocht. De betonnen sokkel is 15 x 15 x 30 cm. 

 
Kleuring: minimaal. Alleen neus en ogen zijn ingekleurd. 
 
Leuk feitje: De gebruikte kleisoort WMS2005B verkleurd van rozig tijdens de biscuitbrand 
naar bruin gespikkeld tijdens een brand van 1245 graden Celsius.  

Klei krimpt 5 tot 8% omdat het vocht bij het drogen uit de klei verdwijnt.  

 

Onze gesloten vormen, die wij o.a. gebruiken voor de vogels op poten, laten we dan ook 2 tot 3 
weken goed drogen. Liever langer dan korter. 

 

Bij het bakken krimpt de creatie nog een paar procent. Zelfs bij het afkoelen krimpt het nog ! 
De creatie is op het eind zo’n 8 tot 10% kleiner geworden.  
 

Toch iets om rekening mee te houden bij de vervaardiging van een kunstwerk.  

 

Pas op: klei krimpt !  



Art Laren 

 

Art Laren heeft een unieke plek in de      
kunstwereld veroverd. Afgelopen jaar stonden 
de galeries in de rij om te mogen exposeren, 
maar de capaciteit op de historische Brink van 
Laren is beperkt. De witte paviljoens onder de 
bomen bieden een goede entourage voor de 
hedendaagse kunst die op deze kunstbeurs 
wordt gepresenteerd.  

 

Mariella van der Net van Domo Eclectica toont 
er onder andere ons werk. Haar paviljoen is 
genummerd 13 / 14.  

 

Hiernaast een foto van ons werk in haar stand 
op Art Laren van vorig voorjaar. 

Hieronder een sfeerbeeld van (een klein deel 
van) deze kunstbeurs. 

 

Kom ook, je kunt er makkelijk afstand houden 
van elkaar, de kunst is prachtig en … de      
toegang is gratis. 



 

 

 

Het nieuwe exposeren 

We hebben gelukkig nog kunnen exposeren in 
2020, o.a. in galeries te Harskamp en 
Roosendaal.  
 
De eerste expositie, bij Galerie Zuid, begon 
al in januari en zou tot midden april duren, 
maar werd verlengd tot 6 juni. Al met al werd 
het toch nog goed bezocht en konden we veel 
mensen blij maken met een mooi, kleurrijk en 
vooral vrolijk beeld. Echt nodig in dit 
vreemde voorjaar. 
 
 
De tweede tentoonstelling is niet zoals 
gepland begonnen. Het moest uitgesteld 
worden vanwege de coronamaatregelen.  
De expositie bij Galerie Anita Ammerlaan 
werd alsnog op 13 juni geopend.  
 
Ons werk waaronder de vogel aan de 
rechterkant: ‘Mijn opvolger’ blijft er tot en 
met 13 september staan.  
 
Hopelijk komen er veel bezoekers want er is 
veel te bekijken in deze grote galerie aan de 
Markt 39 te Roosendaal. 
   
 
 
 
  



Cadeau gezocht? 

Ben je op zoek naar een uniek beeld of een speciale creatie?  

Zoek niet langer en bezoek een van de genoemde galeries waar mijn werk wordt tentoongesteld 
of neem met mij contact op via els@uniekkeramiek.nl of 06 26 20 20 67.  

Zij en ik helpen je graag aan een Uniek (Keramiek) beeld.  

 

Ik hoop dat je getroffen wordt door de uitstraling c.q. dat je de humor ervan beleefd.  

Onze kunst in binnen– en buitenland in logo’s 

 

Size matters? 

Grootte maakt voor mij niet uit. Of ik een vogeltje 
op sokkel voor in een poppenhuis maak of een       
onderling draaibare vogelstandaard van bijna 1 m 
hoog.  

Beide voorbeelden zijn leuk om te maken. Klein is 
soms een grotere uitdaging dan groot werken.  

Uiteraard neemt de ene meer tijd en klei in beslag 
dan de andere creatie.  
Dat wordt in de aanschafprijs verwerkt. 

 

Zover wij bij publicatie van deze nieuwsbrief weten...  

Houd daarom de agenda op mijn website in de gaten! 

https://www.anitaammerlaan.com/#.XT8s025uKat


 

Stolpen 

Weer eens wat anders. 

 

Het vergt wat meer inzicht in grootte 

van zowel de stolp als van de creatie. 

Niet te groot, maar ook niet te klein 

boetseren. Klei krimpt. Bij het drogen, 

maar ook tijdens het bakproces.  

 

Verschillende stolpen heb ik gebruikt: 

gewone, gekleurde, zelfs eentje met   

oren. 

 

Hiernaast een konijn zonder oren in een 

stolp met oren, met als titel: ‘Ik hoor 

lekker niets!’ 

 

Hieronder een katje op een mooie zwart 

met bloemen beschilderde sokkel met 

stolp: ‘Kies mij!’ (zij werd verkocht bij 

Galerie Zuid te Harskamp). 

 

Op de volgende pagina, bij de exposities, 

een kat in een stolp met titel: ‘(Niet zo) 

gevaarlijk vervoer’.  

 

Dit laatst genoemde werk is 

te bekijken bij Platform 104, 

Weissenbruchlaan 104,      

Rotterdam, een heel leuke 

cadeauwinkel. 

 

 

 

 



Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2020 

Verpakkingen 

Om ons werk te verplaatsen gebruiken wij 
luchtkussenfolie en nestelbare én stapelbare 
kratten. 

Om in te pakken, voor de klant, maken wij ook 
gebruik van luchtkussenfolie, maar nadien 
komt het werk in een mooie, maar vooral     
stevige tas. 

Wij hebben meegemaakt dat een door ons   
gekocht werk alleen in een paar kranten werd        
gewikkeld. Dit wilden wij onze kopers niet  
aandoen. 

Onze luchtkussenfolie kopen wij per rol bij 
Paardekooper te Barendrecht.  

De kratten kochten wij bij Ikea en (partners 
cq opkopers van) V&D. 

 

Titel: ‘Geen dom gansje’ 

 Vanaf 13 maart 2020: Het Instituut, Hugo 
de Grootplein 1, Dordrecht 

 13 juni t/m 13 september 2020: Eye-Candy 
26, Galerie Anita Ammerlaan, Markt 39, 
Roosendaal 

 19/20 september: Kunst am Schloss, 
Sümmermannplatz, Ahaus, Duitsland 

 25-27 september: Art Laren, Brink, Laren 

 9, 10 + 11 oktober: ADAF, World Fashion 
Center, Kon. Wilhelminaplein 13, Amsterdam 

 7+8 november 2020: Nationale Kunstdagen, 
Beursgebouw, Symfonielaan 5, Nieuwegein 

 

 

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

 Domo Eclectica, Den Haag 

 Blanche Art + Kunstuitleen Hellevoetsluis 

 Jan de Haas Art Solutions, Helmond 

 Platform 104, Rotterdam 

 The Window, Zuidland 

 

 

 

 

 

http://www.tinozza24.com
http://www.anitaammerlaan.com
https://www.adaf.nl/kunstenaars/2020/?view=list
https://www.kunstdagen.nl/
https://www.facebook.com/domoeclectica
http://www.blanche-art-productions.nl
http://kunstuitleenhellevoetsluis.nl/
http://www.jandehaaskunst.nl/
http://www.platform104.nl/
http://www.thewindow.gallery/


 

Nieuw werk, kleinere vogels op poten 

Deze kleinere versies van onze ‘gewone’ vogels 
op sokkels met aluminium ‘benen’ zijn er in 
twee verschillende maten. 

Hieronder een stelletje in de kleinste versie. 

 

De afmetingen van Modieus, de dame op de      
linkerfoto, zijn 13 x 13 x 33 cm (incl. benen en 
sokkel). Zij heeft een designer clutch bij zich 
en een bijpassende hoed op.  
Ook haar schoenen zijn helemaal in stijl. 

 

TipTop, haar partner op de rechterfoto, zit 
goed in zijn pak en meet 15 x 14 x 34 cm (incl. 
benen en sokkel). 

 

 

 

Zowel galeriehouders als geïnteresseerde   
keramiekmarktbezoekers vroegen ons om deze 
kleinere varianten.  

Wij leveren deze creaties op kleine, vierkante 
stenen sokkels of op sokkels van graniet,     
uiteraard ook met aluminium ‘benen’ en      
voorzien van schoenen of voetjes van           
keramiek. 

Bijkomend voordeel van dit formaat… 
ze zijn makkelijk in te pakken, mee te nemen 
en tentoon te stellen. 

 

Zie de volgende pagina voor de grotere versie 
hiervan. 



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  

 

 

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. 

 

 

                        
                 

      

       

 

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

Kvk: 24427801 

Nieuwsbrief 3e kwartaal / juli 2020 

Vervolg, nieuw werk 

De duiker (‘The Diver’) rechts is een voorbeeld 
van de grotere versie kleine vogels.  
Zijn afmetingen zijn 17 x 17 x 49 cm. (incl.  
benen en sokkel). 

Deze jongeman heeft zijn duikbril nog op en 
houdt een net met schelpen en een vis vast. 

 

 

De dame links 
(‘Summer’)heeft 
een ijsco vast 
en een  
bloemenketting 
om. Haar mooie 
schoenen zijn 
ook voorzien van 
bloemen. 

Ziet ze er niet 
zomers uit? 

Afmeting: 
15 x 17 x 52 cm 
(incl. benen en 
sokkel). 

mailto:els@uniekkeramiek.nl?subject=aanmelden%20kwartaalnieuwsbrief%20Uniek%20Keramiek
mailto:els@uniekkeramiek.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief%20Uniek%20Keramiek
https://www.facebook.com/uniekkeramiek
http://nl.linkedin.com/in/elsbleijenberg
https://www.instagram.com/elsuniekkeramiek.nl/

