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KeramiekAgenda KLEI 
 
 
 

KLEI keramiek magazine – het énige Nederlandstalige keramiektijdschrift! 

KLEI is een uitgave van de Stichting KLEI en bestaat sinds 1980.  

KLEI biedt inspiratie en uitdaging, ideeën en tips, praktische ondersteuning en verdieping met interviews, 
achtergronden, technieken, boekbesprekingen en agenda. 

 
KLEI verschijnt zesmaal per jaar, in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november, heeft 

een vaste oplage van 5.500. 
 

Aanleveren gegevens KeramiekAgenda 

De KeramiekAgenda in het blad biedt een selectie van lopende keramiekexposities en –evenementen. 
Daarnaast is er de KeramiekAgenda on-line (www.klei.nl/keramiekagenda); deze biedt een overzicht van 

alle keramiekexposities en -evenementen die Klei ontvangt. Ook internationale keramiektentoonstellingen 
en -evenementen worden –indien bekend– hier vermeld.  

 

Gezien het grote aanbod van exposities is het geven van een plaatsingsgarantie in het blad NIET mogelijk. 
Uw expositie, Open Huis of ander keramiekevenement wordt echter altijd vermeld in de KeramiekAgenda 

on-line. Vermelding van (tijdelijke) keramiekexposities en –evenementen in de (papieren en digitale) 
KeramiekAgenda van KLEI is gratis.  

 
Uw informatie over keramiektentoonstellingen en/of evenementen, zowel persberichten als digitaal 

beeldmateriaal (300 dpi) kunt u sturen naar secretariaat@klei.nl of via aanmeldformulier op de website 

www.klei.nl/keramiekagenda 
Vooraf toezending van een jaaroverzicht van keramiekexposities/-evenementen wordt zeer op prijs gesteld, 

zodat een expositie tijdig door de redactie kan worden ingepland. 
 

De informatie over keramiektentoonstellingen en –evenementen wordt naar de redactie doorgestuurd voor 

een eventuele publicatie in het blad.  
 

Kent u ons magazine nog niet? Laat het ons weten en wij sturen u graag een presentexemplaar. 
 

 

Aanleverdata en verschijningsdata  
 

Nummer Deadline aanlevering  
KeramiekAgenda 

Verschijningsdata 

2022-1 jan/feb 15 november 2021 1e week januari 2022 

2022-2 mrt/apr 15 januari 2022 1e week maart 2022 

2022-3 mei/jun 15 maart 2022 1e week april 2022 

2022-4 jul/aug 15 mei 2022 1e week juni 2022 

2022-5 sep/okt 15 juli 2022 1e week september 2022 

2019-6 nov/dec 15 september 2022 1e week november 2022 

 


