KERAMIS - KERAMIEKCENTRUM



Station op 200 m



Autoparking



Busparking
1 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Museum en centrum voor kunst en creatie, gewijd aan keramiek. Keramis bevindt zich op de site van de oude faiencefabriek Boch Keramis
in La Louvière. De hedendaagse en gedurfde architectuur omsluit een oud, als monument geklasseerd gebouw met drie reuzengrote
flessenovens, de laaste exemplaren van hun soort in België.
Boch productie: het museum bezit een bijzondere verzameling faiences uit de 19e en 20e eeuw van de fabriek Boch Keramis, een
gewezen parel van de Belgische industrie. Uitzonderlijke creaties uit de kunstateliers, zoals de vazen van Charles Catteau, staan er tentoon
naast stukken uit het dagelijkse leven. In de opslagplaats die toegankelijk is voor het publiek, toont een scenografisch parcours de
fabricatietechnieken van industriële faiences.
Hedendaagse keramiek: Keramis exposeert ook een belangrijke verzameling keramiek van kunstenaars die representatief zijn voor de 2e
helft van de 20e eeuw. Hun creaties weerspiegelen een volwaardig en nieuw aspect van de Belgische kunst. Deze verzameling wordt
verder uitgebreid met aankopen van werk van internationale hedendaagse kunstenaars.
Exposities: ieder jaar verkent Keramis de wereld van de keramiek met verschillende tijdelijke tentoonstellingen. Naast retrospectieve
exposities van historische figuren, besteedt Keramis een groot deel van zijn programma aan collectieve en individuele tentoonstellingen van
hedendaagse kunstenaars.
Kunst en creatie: Keramis heeft ook een onderzoeks- en creatieatelier. De ontdekking en het begrip van de technieken laat een beter inzicht
toe op de oude en hedendaagse tentoongestelde werken. Het atelier biedt technische bijstand aan de aldaar verblijvende kunstenaars uit
andere edisciplines dan de keramiek (design, graphische kunsten enz).
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Op dinsdag: van 9 tot 17 u - Van woensdag t.e.m. zondag: van 10 tot 18 u • Gesloten: op maandag - tijdens het Carnaval van La
Louvière (22 en 24/03) - op 24, 25 en 31/12 - op 1/01
Prijs
volwassenen €7 - 65+ / gehandicapten: €5 - werkzoekenden: €3 - "Artikel 27": €1,25 + 1 ticket • Gratis voor de kinderen (<18),
vrienden van Keramis, ICOM, pers en leerkrachten • Gratis toegang op de 1e zondag van de maand
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 15 pers.) €5
Rondleiding
NL, FR, EN - max. 25 pers. • volwassenen: €100/gids (+ €5/pers.) - 65+ / studenten / gehandicapten: €75/gids op werkdagen (+
€5/pers.) - Schoolgroepen, OCMW, Sociale Promotie: €75/gids
Andere nuttige informatie
Forfait bezoek en atelier (3 u), keramiekatelier, verjaardagen, verhuur van zalen,...



60 Maximaal aantal personen 2 €



60 Maximaal aantal personen 6,5 € Ter plaatse



60 Maximaal aantal personen Le café des faïenciers est accessible durant les heures d'ouverture de Keramis. Pour les
groupes, il est possible d'y manger son pique-nique moyennant la consommation d'une boisson par personne.
Verantwoordelijke
Maëlle Delaunoit
Telefoon
064/23.60.70
Fax
064/23.60.70
Email
edu@keramis.be







T. 064/23.60.70
Place des Fours-Bouteilles, 1 - 7100 La Louvière
www.keramis.be
edu@keramis.be
Facebook

1 Place des Fours Bouteilles (GPS : Boulevard des Droits de l'Homme) in 7100 La Louvière.
Breedtegraad: 50,47819 (50° 28' 41,49? N). Lengtegraad: 4,1832 (4° 10' 59,54? E).
Op 40 min van Brussel / rechtover het station van La Louvière-Centre (gratis parking).
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