
CULTURELE RAAD MAASSLUIS 

 

KCA-Award: Keramiek in het Douanehuisje, een Uitdaging 

 

In april organiseert Ingrid van Leeuwen een expositie van keramische kunst in het 

Douanehuisje. Ingrid is docent van de cursus Keramiek aan de Kunst en Cultuur Academie. 

Het gaat niet om werk van Ingrid zelf maar om dat van haar cursisten. 

 

Ieder jaar kunnen de cursisten van Ingrid, beginners en gevorderden, meedoen aan ‘De 

Uitdaging’. Ze worden geprikkeld om in opdracht te werken. Dit jaar was het thema: Set of 

serie. Een groot aantal mensen heeft meegedaan en hun prestaties zijn te bewonderen in het 

Douanehuisje. 

 

Maar er is meer: de KCA-Award kan worden gewonnen. Een deskundige jury, bestaande uit 

de docent, een keramist en een bestuurslid van de KCA zullen de inzendingen beoordelen. 

Aan de orde komen aspecten als werkwijze, afwerking, glazuurkeuze en presentatie. De 

cursist die zichzelf het meest heeft overtroffen wint de prijs en daarmee de eer en de reputatie 

een keramist van uitdagende kwaliteit te zijn. 

 

En er is nog een uitdaging, namelijk deelnemen aan een publieksjury. 

Ingrid: ‘Het leek ons leuk om dit jaar het publiek te vragen ook een oordeel te geven. Wat 

vindt de bezoeker het mooist en waarom? In het Douanehuisje zijn daarvoor stembiljetten 

beschikbaar. Wij zijn natuurlijk zeer benieuwd wat het publiek van ons werk vindt!’ 

 

Mensen die door een en ander enthousiast zijn geworden om ook eens met keramiek in de 

weer te gaan, worden graag uitgenodigd om deel te nemen aan cursus. Voor de eerste keer 

kan dat in de speciale zomercursus. In de periode van 16 april tot en met 25 juni 2012 zullen 

tien lessen worden gegeven op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het gebouw van 

de KCA aan de IJsvogelstraat 2. Ervaring is niet nodig. Ingrid: ‘De groep is gemengd, 

beginners en gevorderden, en iedereen is lekker met zijn eigen ding bezig. Alle keramiek die 

men maakt, kan worden gebakken en geglazuurd.’ 

 

Zie ook: www.kunstencultuuracademie.nl of info@hetleeratelier.nl 

 

Vanaf het paasweekend (7 en 8april) kunt u in april op alle zaterdag- en zondagmiddagen van 

14.00 tot 17.00 uur de expositie van ´De Uitdaging´ in het Douanehuisje bezoeken. 

 

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert 

van Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer 

informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl. 
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