EEN NIEUWSBRIEF VAN / A NEWS LETTER FROM

POTTENBAKKERIJ HOOGLAND
PIM VAN HUISSELING & NIEK HOOGLAND
Hallo allemaal, het is zomer. Veel toeristen
bezoeken Steyl, de terrassen zijn goed gevuld
en de kloostertuinen rondom onze
pottenbakkerij zijn nu op hun mooist.
Veel bezoekers genieten van de rust in deze
meer dan honderd jaar oude parken.
Zomer is ook de tijd van keramiek markten.
We zijn al veel onderweg geweest.
Als we naar een keramiek markt zijn proberen
we zoveel mogelijk iemand te vinden die voor
ons de winkel open houdt.
Als U onze winkel wil bezoeken blijft het wel
raadzaam even contact op te nemen om er
zeker van te zijn dat U niet voor een gesloten
deur komt.

1 & 2 AUGUSTUS 2015
INTERNATIONALE KERAMIKTAGE OLDENBURG
De Internationale Keramiktage Oldenburg zijn de laatste jaren uitgegroeid tot de
mooiste en meest toonaangevende keramiekmarkt van Duitsland.
Op de vrijdag voor de markt worden er workshops gegeven door een twee
gerenomeerde keramisten.
Gedurende de markt, die op het plein voor het prachtige barok Schloss in het centrum
van Oldenburg wordt gehouden, zijn er in het Schlossmuseum twee keramiektentoonstellingen te zien.
http://www.werkschule.de/keramiktage/index.php

17 t/m 28 augustus 2015
SLIBVERSIERD AARDEWERK MET HOUTSTOOK
Workshop, Pottenbakkerij De Walsberg Swalmen
Na het grote succes van verleden jaar gaat Niek samen
met bevriend collega-keramist Joop Crompvoets, van
Pottenbakkerij de Walsberg weer een cursus slibversierd
aardewerk geven.
Deze cursus begint op maandag 17 augustus en duurt tot
vrijdag 28 augustus. Gedurende de cursus komen diverse,
voor slibversierd aardewerk, typische decoratietechnieken
aan bod o.a. ringeloren en sgraffito met toepassingen op
gedraaid werk en tegels.
Ook het rauwglazuren komt aan bod.
Uniek is dat het werk uiteindelijk gestookt gaat worden
in de houtoven.
Deze cursus is bedoeld voor gevorderden.
In verband met een uitvaller is er nog een plaats vrij.
Info en boekingen : www.dewalsberg.nl

21 Juni t/m 9 Augustus 2015

“Red, the other clay”
Cornwall Crafts Association,
Helston, Cornwall, UK
Pim en Niek zijn allebei met werk
vertegenwoordigd in deze internationale
tentoonstelling met rood bakkende klei als
gemene deler.

12 & 13 September 2015

WARDLOW MIRES, POTS AND FOOD FESTIVAL
Aan de A623 tussen Chesterfield en
Manchester, midden in het Peak District
National Park ligt “The Three Stags
Heads” een pub die gerund wordt door
het pottenbakkers echtpaar Pat en Geoff
Fuller.
Het tweede weekend van september
organiseren zij voor de vierde maal
rondom hun pub een Pots and Food
Festival.
Streekproducten, regionale specialiteiten, een
sterrenkok die komt koken, en ongeveer 50
pottenbakkers die er hun gebruiks keramiek
tonen en verkopen onder het motto slow food
smaakt beter uit handgemaakte borden en
schalen.
Info: http://www.potsandfood.co.uk

19 & 20 september 2015
KERAMISTO, MILSBEEK
Het derde weekend van september is voor ons
en voor veel van onze collega's een
feestweekend.
Keramisto, de internationale keramiekmarkt
georganiseerd door het Noord Limburgs
Pottenbakkers Collectief, is een van de
mooiste en beste keramiekmarkten van
Noord-Europa.
Deelnemers uit 14 verschillende Europese
landen tonen en verkopen hier hun werk.
Het thema van dit jaar is “Thee en Keramiek”
Verschillende deelnemers geven
demonstraties.
www.keramisto.nl

workshops:
3 oktober
Workshop slibversierd aardewerk
“Atelier Les Quatre Chats” Wouw.
water58@kpnplanet.nl
31 oktober en 1 november
Workshop slibversierd aardewerk, Hoeboer Keramiek,
Den Haag
Op leerharde tegels en eigen draaiwerk wordt het hele proces van
slibdecoratie behandeld en geoefend; engoberen, decoreren en
tenslotte rauw glazuren. Niek zal diverse decoratie technieken
laten zien , onder andere sgrafitto en ringeloren en natuurlijk zal
hij op alle vragen ingaan.

http://www.phoeboer.nl
12 december
Workshop slibversierd aaardewerk
“Atelier Les Quatre Chats” Wouw.
water58@kpnplanet.nl
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als U deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen stuur dan
aub een berichtje naar: pottenbakkerij.hoogland@hetnet.nl

Deze figuurtjes zijn gemaakt door kinderen die
“Art in Clay” in Hatfield bezochten.

