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Keramiekmuseum van Andenne
Rue Charles Lapierre 29
Andenne - 5300
Contact: +32 85 84 41 81
http://www.ceramandenne.be
Het Keramiekmuseum van Andenne neemt je mee terug in de
geschiedenis van de keramiek. Tijdens je bezoek kan je van
dichtbij kennis maken met oude keramische stukken, een oven
en een atelier.
De geschiedenis van de keramiek
Een gezellig museum met toekomstvisie
Wanneer kan ik het museum bezoeken?

Wat zal een bezoek aan het Keramiekmuseum mij
bij brengen?
Tijdens je bezoek ga je terug in de tijd. Je kan
keramiek bewonderen van de 2e tot de 20e eeuw: potten, pijpen,
tegels, porselein, aardewerk en gebruiksvoorwerpen. Verder vind je
er ook de reconstructie van twee pottenbakkersovens uit de 10e en
14e eeuw, en een pijpenoven van begin de 20e eeuw. Je kan ook
eventjes tot rust komen in de audiovisuele zaal waar je
videofragmenten te zien krijgt over de geschiedenis van de

keramiek van Andenne. Ga zeker ook eens een kijkje nemen in het
atelier!

Ontspanningsruimte
In het Keramiekmuseum werd er eveneens een veranda
ingericht als multifunctionele ontvangstruimte. In die ruimte kan
je op je gemakje zitten of kan een groep bezoekers even uitblazen.
Even tot rust komen, doet altijd deugd!
Het museum is ook een documentatiecentrum en een
fotoarchief waar zo'n 4500 foto's zijn opgeslagen.
Logischerwijs komen er vooral onderwerpen en thema's aan bod
die met keramiek te maken hebben.
Iedereen kan het documentatiecentrum en het
fotoarchief bezoeken op afspraak, van dinsdag t.e.m. vrijdag, van
9.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.

iBeaken, een nieuwe ervaring in combinatie met een
gratis rondleiding
Een iBeaken is een virtueel informatie-apparaatje dat uitleg kan
verschaffen over een plaats, object, kunstwerk en dat je gratis kan
raadplegen via je smartphone. Haal je smartphone boven en
scan de QR-code!

Praktische informatie
De openingsuren van het Keramiekmuseum.
Er zijn het hele jaar tentoonstellingen, het programma staat op
de website van het Keramiekmuseum.
Het Keramiekmuseum van Andenne, keramiek van de 2e tot de
20e eeuw.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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