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VELKOMMEN
Smukke værker af ikke mindre 
end 42 kunsthåndværkere vil 
i år fylde det smukke gamle 
pakhus til randen, strandsand 
på gulvet som sædvanlig, god 
belysning, inspirerende pynt af 
gamle grene og lidt guld, nye 
”reoler” - og for at tage forskud 
på julens glæder har vi i år 
bedt kunsthåndværkerne om 
at medbringe noget, som kan 
pynte i juletiden. Om det lykkes 
os at lave en lille juleudstilling i 
selve udstillingen, vil tiden vise. 
Bestyrelsen har nogle dage 
arbejdet med nisser og trolde 
i stentøjsler med vores logo 
påtrykt - vi håber, vi på denne 
måde kan styrke vores økono-
mi ved at sælge disse sjove, 
udtryksfulde � gurer.
Som sædvanlig vægter vi kvali-
teten i kunsthåndværket meget 
højt, gengangerne af kunstånd-
værkerne bliver bedt om at vise 
produkter med stor fornyelse 
og mange nye kunsthåndvær-

kere deltager for første gang.
I forbindelse med ferniserin-
gen lørdag, den 13. august kl. 
11.00 vil leder og inspektør på 
GASmuseet i Hobro Hanne 
Thomsen holde åbningstalen, 
kunstner  Alistair Noble fra New 
York vil sige lidt om det projekt, 
han lige nu arbejder med på 
GASmuseet, det unge, lokale 
band Replay Quartet spiller, og 
vi præsenterer også i år et stort 
modeshow.
Som tidligere holder vi aften-
åbent onsdag til kl. 21.00 - på 
vores hjemmeside www.uge33.
dk kan du se, hvem der under-
holder, lige som man onsdag 
eftermiddag og aften kan nyde 
en tur på fjorden med den 
gamle toldkrydser Valkyrien. På 
vores hjemmeside vil det også 
fremgå, hvem der har arbej-
dende værksted og hvornår. 
Udstillingen lukker søndag, 
den 21. august kl. 16.00 med 
udtrækning af 3x2 billetter til 

forpremiere på Himmerlands 
Teater blandt de besøgende.
Sidste år var havnen og noget 
af byen præget af store ve-
jarbejder, byggeri af ”bølgen” 
og renovering af værftet og 
havnemiljøet. I år glæder vi os 
over, at de besøgende nu kan 
opleve den nye havnefront, det 
smukke gamle værft og ”bøl-
gen” med gratis adgang lige 
som til både Lystfartøjsmuseet 
og GASmuseet.
Takket være økonomisk tilskud 
fra Mariagerfjord Kommune er 
det også i år gratis at besøge 
udstillingen, hvor man også 
kan beundre de nye ”reoler”, 
som er sponsoreret af Spare-
kassen Hobro Fonden.

Rigtig hjertelig velkommen og 
god fornøjelse.

Kunsthåndværker-
sammenslutningen 

UGE 33

Kunsthåndværker-
sammenslutningen 
UGE 33 byder for 
13. gang velkom-
men til udstillingen 
i Det røde Pakhus 
på havnen i Hobro.
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PROGRAM

Anette Bredstrup
Havagervej 11
8420 Knebel
Tlf. 86 35 11 93 / 22 86 93 93
E-mail: Annettebredstrup@hotmail.com

Uddannet på Aarhus Kunst-
akademi, hvor Annette blev 
inspireret af billedvævningerne 
i 70’erne og elsker de stærke 
farver. 

Vævningen laves med fi ngrene 
og tager meget lang tid. Inspi-
rationen får Annette fra sin om-
kringliggende natur, blomsterne, 
lyset, havet og himlen. Medlem 
af Danske Kunstneres Samfund 
(100 år i år) og udstiller mange 
steder i Danmark i jubilæums-
året.

BILLEDVÆVNING
Anne Bak Markers
Bramslev bakker 12
9500 Hobro
Tlf. 61 26 12 23
Email: anne@naturlig-beklaedning.dk
www.naturlig-beklaedning.dk

Anne arbejder med nunofi lt.
Ulden bliver fi ltet ned igennem et 
stykke stof, som derefter kryber 
sammen og danner en smuk og 
anderledes overfl ade. 

Processen kan modelleres i 
facon, så der kan fremstilles 
beklædning uden sømme. 

Ulden og silken bliver farvet 
sammen i en smuk symfoni 
inden fi ltningen. 

FILT / BEKLÆDNING

1 2

Åbningstider
Week-end  kl. 11-17
Sidste søndag kl. 11-16
Hverdage kl. 13-17
Onsdag kl. 13-21

Fernisering
Lørdag, den 13. august 
kl. 11.00.
Åbningstale v/ Hanne Thom-
sen, leder og inspektør på 
GASmuseet i Hobro
Tale v/ kunstner Alistar Noble 
fra New York, som fortæller 
om projektet på GASmuseet

Musikken leveres af 
REPLAY QUARTET
- et ungt lokalt band

Modeshow med præsentati-
on af deltagende kunsthånd-
værkeres designs.

De � este udstillere vil være 
til stede.

Onsdag aften 
åbent til kl. 21.00:
Aftenhygge med arbejdende 
værksteder og dejlig musik, 
leveret af ”Dinner for two”

Sejltur med Valkyrien  
kl. 16.00 - 17.30 og 19.00

Søndag, den 21. august 
lukker udstillingen kl. 16.00, 
hvor vi blandt de tilstedevæ-
rende trækker lod om 3x2 
billetter til forpremiere på 
Himmerlands Teater

Fra venstre: Jonas Thinggaard, 
Mads Houe, Mads Kiel og Mikkel 
Bak Markers.
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Anne Bendixen
Stentoften 40, Rebild
9520 Skørping
Mobilnr. 22 34 38 20
E-mail: Bendixenanne@gmail.com
www.annesoase.blogspot.com

Anne er uddannet strikformgiver 
og medlem af Netmaskerne. 

Med udgangspunkt i garnet og 
formen arbejdes der med at få 
det perfekte samspil og udtryk 
mellem materiale og teknik - 
eksperimenterer med forskellige 
udtryk, motiver og strukturer.  

STRIK
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Annie Westphael
Stenbjergvej 7
4550 Asnæs
59 65 06 32
30 64 63 99
E-mail: jenswestphael@gmail.com

Har arbejdet som lærer i mange 
år. Flettede pil - kurve m.m.

Måtte fi nde et ”blidere” materiale 
og gik i gang med pilebark og 
andre blødere fi bre.

Blev i Finland inspireret af 
knipling og har siden arbejdet 
videre med den teknik. Har ud-
stillet 2 gange til Kniplingsfestival 
i Tønder.

PIL & BARK
Benny Lundgaard, 
LUMAS
Kærvej 3, Onsild, Hobro
Tlf. 98 54 45 05
Mobil: 21 84 25 05
Email: lumas@lumas.dk
www.lumas.dk

Benny har i over 30 år arbejdet 
med stort set alle træsorter 
både i Danmark og udlandet. De 
sidste mange år har fremstilling 
af unikamøbler været en stor del 
af arbejdsdagen. Originalitet og 
spændene sammensætninger af 
forskellige træsorter og metal har 
været det bærende i designet. 

Der arbejdes meget med at følge 
moder naturs design - samtidig 
med at produkterne skal være 
praktiske i hverdagen.  

TRÆ
Bernadette Rubin
Borups Alle 200, 2.tv.
2400 Kbh. NV
Tlf. 61 26 45 41

Bernadette er autodidakt og 
dybt forelsket i fi ltens sanselig-
hed. 

Ønsker, at hver enkelt hat skal 
føre beskueren ud i et mentalt 
eventyr samtidig med, at hattene 
skal kunne benyttes i det virke-
lige liv. 

FILT

4 5 6
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Bettina Andersen
Brodøsens Værksted
Isafjorsgade 13, Islands Brygge
2300 København S
Mobil: 51 27 89 35
Email: ba@bettinaandersen.dk
www.bettinaandersen.dk

Med udgangspunkt i Brodøsens 
Værksted på Islands Brygge 
arbejder Bettina med frit broderi 
som personlige udtryk i både 
genstande, frit maskinbroderede 
lamper og tekstile billeder. 

Oprindelig uddannet håndar-
bejdslærer og cand.pæd. med 
fokus på tekstilformidling.

BRODERI
Birgit Gillings
Skovvangsvej 135,3
8200 Aarhus N
Mobil: 23 70 05 62
Email:birgitgillings@gmail.com

Den billedkunstneriske praksis 
tager udgangspunkt i en tekstil 
baggrund, og Birgits værker er 
inspireret af naturen, sollysets 
fl imren, bevægelserne i lys og 
skygge samt kontrasten mellem 
hvidt og sort. 

Er optaget af materialets stofl ig-
hed, hvor værkerne er præget af 
gentagelse og rytme.

FOTOCOLLAGE
Christiane Böhm
Marktplatz 10
D- 96197 Wonsees
0049 (0)92 74 90 95 79
0049 01 51 56 57 83 24
E-mail: Chboehm@web.de
www.christianeboehm.de

Spor af skjult egenart. 

Ud fra det synspunkt, at det 
funktionelle for længst er værdi-
løst, inspirerer det Christiane til 
at bringe hver del til live igen og i 
en ny kombination at fremhæve 
egenarten. 

SKULPTUR
Dorte Lausten
Horsensvej 8b
9520 Skørping
Mobil: 20 96 32 29
Email: lausten@c.dk
www.laustensmykker.dk

Dorte er uddannet guldsmed fra 
Bent Exners værksted i årene 
1991-1995 og efterfølgende an-
sat på værkstedet frem til 2005. 

Eget værksted fra 2008. Arbej-
der hovedsagelig med formgiv-
ning af sølvsmykker. 

Inspirationen hentes i tidens 
strømninger inden for design i 
samspil med eget formsprog.  

SMYKKER

7 8 9 10
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Elin Berthelsen
Øster Hjermvej 1
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 75
Mobil: 28 43 42 75
Email: elinsbroderier@mail.dk
www.elinsbroderier.dk

Elins passion er at formidle 
det fi ne gamle kunsthåndværk 
BRODERI. 

Underviser både i klassisk hvidt 
broderi og i nye broderiformer 
og har skrevet 2 broderibøger: 
Broderi og nostalgi 1 og 2. 

BRODERI
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Gretel Børhnsen
Gamle Kongevej 48a
6200 Aabenraa
Tlf. 21 44 80 69
Email:gretel@borhnsen.dk
www.gretel-smykker.dk

Gretel laver smykker, som ikke 
ses andre steder. Bruger en spe-
ciel emaljeteknik, som hun også 
underviser guldsmedelærlinge i. 

En østtysk emaljekunstner lærte 
teknikken fra sig – har aldrig set 
andre anvende den. 

Efter at have arbejdet i mange 
forskellige materialer er sølvet nu 
blevet det foretrukne.

SMYKKER
Hanne Falkenberg
Fuglsang 5b
9550 Mariager
Tlf. 98 54 28 05
E-mail: hf@knit.dk
www.knit.dk

Siden 1968 har Hanne været 
fuldtidsbeskæftiget med 
strikkedesign. De første 25 år i 
Skotland og Norge. 

Etablerede egen virksomhed i 
Mariager i 1992. 

Produktet er strikkekits, som 
består af garn og egne udviklede 
opskrifter. Materialet er fi ber-dy-
ed 100 % uld fra Skotland og 
Shetland samt Hannes egen 
bomuld/hør kvalitet fra Italien.

STRIK
Heidi Zilmer
Troldvejen 3
8300 Odder
Tlf. 60 13 60 29
e-mail: heidi@zilmers.com
www.zilmers.com

Uddannet bygningsmaler, 
diplommaler, dekorationsmaler 
& faglærer. Opdagede de gamle 
maleteknikker som 18-årig maler-
lærling - har siden arbejdet med 
teknikkerne og med at omsætte 
dem til moderne formsprog og 
anvendelse. Arbejder med talrige 
medier og udtryk, lige fra restau-
rering i de fornemste bygninger 
over håndlavede luksustapeter i 
både klassisk og moderne design 
til trykte tapeter, der kan kombi-
neres og dermed skabe mange 
forskellige mønstre.

TAPET

12 13 14
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Henning Christensen
Snæbumvej 14
9500 Hobro
Tlf. 98 54 85 85
Mobil 28 73 75 77
email: henning@snaebum.dk
www.henningchristensen.dk

Har i mange år arbejdet med 
skulpturer i granit og marmor. 
Universet er fabulerende og 
poetisk.
Organiske former, kroppe og 
væsener tager form.
I de senere år er inspirationen 
nok så meget kommet indefra 
og har givet sig udtryk i forskel-
lige skulptur-porte. Porten kan 
være mystisk og dragende, 
befriende eller begrænsende. 
De seneste værker er udført i 
bronze.

SKULPTURER
Jan Hrasko 
Stengade 33, 1. sal
3000 Helsingør
Tlf. +45 20 56 22 31
email: skind@jan-hrasko.com
www.jan-hrasko.com

Syr primært i elgskind og 
en kombination af elg- og 
okse skind. 

”Snyd ikke dig selv for at mærke 
på dette overraskende bløde 
materiale!” 

Smukke tasker med hver sin 
detalje og anvendelsesmulighed, 
jakker i et enkelt og klassisk snit 
til ham og hende, lædersandaler, 
som du kender dem fra 60´erne, 
samt bælter.

LÆDER / SKIND
Jeanette Veng Schack
Ørnedalsvej 29
9500 Hobro
41 58 22 56
Email: Oernedalen@hotmail.com

Forhenværende blomsterde-
koratør med hang til kreative 
udfoldelser. 

Elsker at skabe og sy, nyder når 
tingene bruges og skaber glæde 
- her kommer inspirationen til de 
næste projekter. 

Holder af det enkelte med et 
twist!

BEKLÆDNING
Jenny Hansen
Hovangsvej 4
Atelier: Lynghøj 1, st. tv., 9500 Hobro
Tlf. 98 27 74 66
Mobil: 51 25 73 96
Email: jenny.e.hansen@mail.dk
www.jemo-art.dk

Jennys gobeliner starter oftest 
med et fotografi  af en struktur i 
naturen - det kan være blomster 
eller et træ. 

Derefter bliver billedet bearbejdet 
i computeren og tit lagt sammen 
med andre billeder f.eks. små 
malerier. 

Derfra skal der farves garn og 
tegnes op i fuld størrelse, inden 
vævningen kan begynde.

GOBELINER / VÆVNING

15 16 17 18
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Jette Vinterberg
Fortunavej 11
9500 Hobro
Mobil: 22 94 94 02
jettevinterberg@hotmail.com

Jette elsker at forme og lege 
med ler for derefter at ekspe-
rimentere med begitning og 
glasurer, der kan give så mange 
spændende overfl ader og 
farvespil, som meget gerne må 
indbyde til berøring. 

Alt er stentøjsbrændt og tåler at 
stå ude.

KERAMIK
Joan Hansen
JH Design
Margretheholmsvej 44, 7.th.
1432 København K
Tlf.:27 63 91 67
Email: jhdesign1@hotmail.com
www.designogkunsthåndværk.dk

Uddannet beklædningsformgi-
ver med eget værksted siden 
år 2000. Designer og syr alt på 
værkstedet. Her formgiver og 
draperer Joan alle sine modeller 
på gine. Modellerne er oftest 
enkle, men med et skævt og 
anderledes snit, en asymmetrisk 
lukning eller et spændende print. 

Benytter altid naturmaterialer 
som uld, silke og viskose. Er 
inspireret af det enkle og kom-
fortable i beklædningen og ofte 
af den japanske beklædning.

BEKLÆDNING
Jonas Riis Jensen og 
Lisbeth Vestergaard
Nordborggade 36, 3.th.
8000 Aarhus C.
Tlf.28 18 15 32
Email:info@riisvestergaarddesign.dk
www.riisvestergaarddesign.com

Riis//Vestergaard//Design er en 
dansk designvirksomhed, som 
fremstiller smykker og møbler. 

Designvirksomheden er startet 
i 2014 af Jonas Riis Jensen og 
Lisbeth Vestergaard. 

Jonas er uddannet arkitekt, 
Lisbeth er dyrlæge. Begge har 
en stor forkærlighed for funktio-
nelt design og godt håndværk.

LASERCUTTING
Jørgen S. Thomsen
Haarvej 1
8382 Hinnerup
40 97 25 21
Email: jskovt@gmail.com
www.jørgenthomsen.dk

Uddannet snedker og tilstræber 
et organisk og enkelt skandina-
visk design, som ses i arbejdet 
med hånddrejede ting i danske 
træsorter, hvad enten det er 
transparente pendelskærme, 
smykkeskrin, små dåser eller 
større skåle lavet i vådt træ. 

I alt ses en dyb fascination af 
materialet træ og dets hemme-
ligheder.

TRÆ

19 20 21 22
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Jørn Erik Nielsen
Gl. Skagensvej 29
9900 Frederikshavn
Tlf. 60 41 67 81
Email joern.art.dk@gmail.com
www.joern-art.dk

Uddannet lærer med linjefag 
i billedkunst, har herudover 
modtaget undervisning i skulptur 
og skulpturens væsen hos Poul 
Winther Pedersen (Phuzzy) ved 
Hjørring Kunstskole samt ved 
Thomas Andersson, Aarhus 
Kunstakademi og Skulptursko-
len. De sidste år har raku-brændt 
keramik været blandt Jørn Eriks 
foretrukne udtryksformer. De 
metalliske farver og nuancer, der 
kan fremkomme i keramikken 
ved denne gamle japanske tek-
nik, fascinerer Jørn Erik meget. 
Raku – er en fryd for øjet og 
betyder behag, lykke og lethed.

KERAMIK
Jørgen Plys Nielsen
Als Hedevej 8
9560 Hadsund
Mobil: 27 59 44 48
Email: 1949@gmail.com

Jørgen Plys har siden barnsben 
haft kendskab til pels og skind, 
da hans mor syede for pelsma-
gere - kunne om natten blive 
sat til at sætte foer i en pels, har 
siden været arbejdsdreng i faget 
og er delvis blevet uddannet 
buntmager. 

Det er ikke plader, men små 
stykker pels, der giver mening 
for Plys.

PELS / SKIND
Karen Hørmann
Fløevej 18, Fløe, 9530 Støvring
Tlf.: 98 37 54 44
Mobil: 40 62 84 09 
Email: 
cfs@centerforsmykkeformgivning.dk
www.centerforsmykkeformgivning.dk

Karen har i mange år arbejdet 
med smykket som kunstnerisk 
udtryksmiddel. 

Udgangspunktet er ædelmetal 
- og eksperimenterer ofte med 
både materialer og teknikker. 

Har i de senere år arbejdet en 
del med ”metal-ler” bl.a. i sølv og 
kobber. Har udgivet fl ere bøger 
om smykketeknik og design.

SMYKKER
Kirsten Ploug
Damsbovænget 4
5230 Odense M
Tlf.65 91 13 31
Mobil: 30 35 38 40
Email: kirsten.ploug@gmail.com

Har deltaget i kurser i pilefl et 
m.m. 

Interessen ændrede sig senere 
ved mødet med pilens bark. 

Fletter efter diverse traditionelle 
metoder, syr og binder bark 
sammen til forskellige former og 
knipler skåle i barkstrimler og 
f.eks. søkogleaks. Har bl.a. vist 
kniplede kurve på Kniplingsfesti-
valler i Slagelse og Tønder.

PIL & BARK

23 24 25 26
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Lars Ibsen
Holmbjergvej 99
8420 Knebel
Tlf. 24 23 69 03
Mobil: 24 25 54 03
Email: ibsenlars@gmail.com
www.ibsenkeramik.dk

Uddannet arkitekt og har altid 
beskæftiget sig med formgivning 
og æstetik i bred forstand. 

Som keramiker arbejder Lars 
med unika som skåle, fade og 
kuber i stentøj og raku. 

Herudover har Lars løbende 
uddannet sig på kurser, bl.a. på 
Aarhus Kunstakademi og hos 
andre professionelle keramikere.

KERAMIK
Lotte Kjær
Harrestrupvej 55
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 56 09
Mobil: 61 75 96 95
Email: ik@lottekjaerdesign.dk
www.lottekjaerdesign.dk

Strik fra Lotte Kjær Design har et 
enkelt og tidløst udtryk, men kan 
ofte anvendes på fl ere måder. 
Nysgerrighed og undren over 
hvor enkelt strik kan udføres. 

Udfordrer samspillet og for-
skelligheden mellem hånd- og 
maskinstrik. 

Lotte har udgivet 4 strikkebøger: 
”Slip maskerne løs”, ”Strikværk”, 
”Hovedtøj” og ” Proces, produkt 
og performance”.

STRIK
Louise Helmersen
Livingly
Middelfartvej 234, 5464 Brenderup
Tlf.63 40 00 34
Mobil: 40 31 70 03
Email: louise@livingly.dk
www.livingly.dk

Louise Helmersen, som du må-
ske kender fra Made in Denmark 
på DR1, er uddannet arkitekt og 
designer. 

Formgivning af papir har altid fa-
scineret Louise. Driver virksom-
heden LIVINGLY sammen med 
sin mand Kent Sejdelin, hvor de 
udvikler og producerer kunstne-
riske produkter af papir og træ 
her i Danmark. 

PAPIR / TRÆ
Marianne Bøgh
Havnevej 8, Valsted
9240 Nibe
98355630
22257676
mboegh@icloud.com

Uddannet håndarbejdslærer og 
pædagog, har i 35 år arbejdet 
med at ”raffi nere” sine fi ltede 
hatte - ren uld og alligevel lette 
og luftige i brug. 

Først og fremmest kunstværker 
med stor signalbredde, én hat 
matcher den dyreste pels og en 
anden giver den gamle sweater 
en renæssance. 

Der fi ndes en hat til ethvert 
hoved.

FILT

27 28 29 30
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Merete Stoltze
Klemstrupvej 15
8550 Ryomgaard
Tlf. 86 39 64 35
Mobil: 22 62 26 72
Email: merete.jens@email.dk

Merete laver skulpturel fi lt: skåle, 
krukker, tasker og beklædning. 

Indfarver uld og silke med såvel 
kemiske- som plantefarver og 
tilfører ofte planteprint. Silke 
og bomuldsgaze bruges til den 
tynde nunofi lt. 

Har arbejdet med fi lt i mere end 
25 år, deltaget i fi ltsymposier i 
bl.a. Holland, Sverige, Norge og 
Australien og har udstillet i fl ere 
lande. 

SKULPTUREL FILT
Mette Büllow Duus 
Studsgade 12
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 72 86
Email: bulowduus@mail.tele.dk
www.bulow-duus.dk

Mette er uddannet i produktions-
værksteder i ind- og udland og 
har bl.a. eksamen fra Edinburgh 
College of Art samt fra Dan-
marks Designskole. 

Egen tekst om sin kunst: Født af 
ild og sand formet med luft.
Hærdet i vand. Glasset gemmer 
alle elementerne i sit indre og alle 
ekstremerne i sit ydre.

GLAS
Michael West
Sandstræde 27
9500 Hobro
Mobil: 21 67 37 41
Email: mw@westknives.com
www.westknives.com

For Michael er kniven en ud tryks-
form - og har som knivmager 
siden 1979 lagt vægt på arbejdet 
med form, fi nish, design og det 
personlige udtryk i kniven. 

Hver eneste kniv er unik og 
fremstår som en helhed, hvor 
linjer, form og materialer skaber 
en naturlig balance, spænding 
og sammenhæng. 
Gennem årene er det blevet til 
adskillige præmier i såvel danske 
som internationale knivkonkur-
rencer.

KNIVE
Nynne Kegel 
Rubjergvej 34, Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 39 69 49
Email: mail@nynnekegel.dk
www.nynnekegel.dk

Når smykkedesigneren går tur 
med hunden i klitterne eller på 
stranden ved Lønstrup, kigger 
Nynne mere ned end op. 

Bruger områdets fantastiske 
natur aktivt i værkstedet, hvor 
ædelmetaller forvandles, og den 
rå natur forenes med de elegan-
te designs.

SMYKKER

31 32 33 34
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Per Vendelboe
Haslehøjvej 21
8210 Aarhus V
Tlf. 86 15 61 28
Mobil: 21 13 61 28
Email: rie@AplusB.dk

Per arbejder med forunderlige 
keramiske væsener på hjul, 
væsener på kuber, næsehorn, 
perlehøns og snegle. 

Væsener, som bevæger sig 
rundt i en verden forskellig fra 
den kendte. 

En ny opdukket art: næsehorns-
snegle, turkise næsehorn med 
bygninger på ryggen - et kik ind 
mellem fantasi og virkelighed. 

KERAMIK
Peter L. Iversen
Højskolevej 4
9760 Vrå
Mobil 22 81 03 90
Email: pliversen@hotmail.com

Arbejder efter devisen: forenk-
ling - forenkling – forenkling. Det 
lyder enkelt, og det går da heller 
ikke altid efter planen! 

De foretrukne materialer og 
virkemidler er: sølv, guld, sten af 
forskellig art, materialer, som ”i 
øjeblikket” fi ndes interessante, 
nye og gamle teknikker, nys-
gerrighed og en dyb forundring 
over, hvad man dog kan med en 
hammer

SMYKKER
Petrea Jürgensen
Houlindvej 24, Tørring
7620 Lemvig
Tlf. 23 72 78 33
Email: 
Petrea.jurgensen@gmail.com

Væver bl.a. duge, viskestykker, 
plaider, slag, sjaler vævet i defl e-
cted dobbeltvæv og puder. 

Har været med på forskellige 
censurerede tekstiludstillinger: 
Kirsten Kjær Museum, Bruuns 
Galleri, Tekstilforum, Fussingø og 
Ryssensten. 

Petrea har vævet det slag, som 
Lemvig Kommune forærede 
Dronning Margrethe i forbindelse 
med besøget i Thyborøn i 2014.

VÆVNING
Susanne Aaes
Østergade 48
7430 Ikast
20120977
Email:susanneaaes@hotmail.com

Susanne har en baggrund som 
tekstildesigner men fi k for 20 år 
siden mulighed for at fordybe sig 
i materialet glas. 

Inspirationen kommer fra alt, 
hvad der rører sig rundt omkring 
- i byen, på landet, på havet, 
blandt mennesker osv. 

Udstiller i Danmark, fl ere steder i 
Europa, senest i London. 

GLAS

35 36 37 38
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Trine Bruun
Bjørnsholmvej 134
9670 Løgstør
Mobil: 25 67 26 29
Email: 
bruunskeramik@bruunskeramik.dk
www.bruunskeramik.dk

Uddannet fra Århus Kunstakade-
mi og fremstiller keramik i både 
stentøj og porcelænsler til brug 
i hverdagen – skåle, kopper, 
kander, tallerkener og fade. 

Trine fi nder inspirationen i det 
nordiske lys, i naturen omkring 
Limfjorden og i tiden, vi lever i. 

Holder meget af at dreje men 
bruger også mulighederne i 
støbeler og pladeteknik.

KERAMIK
Vibeke Fischer
Fuglevangsvej 9
3060 Espergærde
Tlf. 49 13 47 06
Mobil: 40 30 07 98
Email: vibekefi scher@stofanet.dk
www.vibekefi scher.dk

Glæden ved at arbejde med 
ler fi k Vibeke på en kunstskole 
i England med læreren David 
Leach - og uddannede sig sene-
re på Camberwell School of Art 
and Craft i London.

Det er det enkle og stramme ud-
tryk i dekoration og form, Vibeke 
altid arbejder hen imod - jo enk-
lere en form og en dekoration er, 
des stærkere fremstår den!

KERAMIK
Vibeke Sunde
Rebildvej 9
9520 Skørping
Tlf. 61 65 64 00
Email: gallerisunde@gmail.com
www.gallerisunde.dk

Uddannet fra kunsthåndværker-
skolen i København. Elev hos 
billedhugger Harald Isenstein 
- lærte her glæden ved at forme 
i ler. Det er meditativt og udfor-
drende at kunne udføre sine ide-
er i virkeligheden og at balancere 
på kanten af sin formåen, hvor 
målet hele tiden er at udvikle sig 
både teknisk og kunstnerisk.
Spor af skjult egenart. Ud fra det 
synspunkt, at det funktionelle for 
længst er værdiløst, inspirerer 
det Vibeke til at bringe hver del til 
live igen og i en ny kombination 
at fremhæve egenarten.

KERAMIK
Kristian Toke Meyer
Egå Engvej 57
8250 Egå
Mobil: 61 30 34 19
Email: Helsemeyer@hotmail.com
Facebook.dk/Produktdesign.dk

Produktdesign er en nystartet 
designvirksomhed, som bl.a. 
designer og producerer lamper 
i træ. 

Der laves også fl ere produkter 
som skilte og interiør på bestil-
ling. Virksomheden er startet i 
2015 af Kristian, som er uddan-
net teknisk designer og tømrer. 

Arbejder sideløbende som 
konstruktør.

TRÆ
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Tak...
- til alle sponsorer, som
støtter og gør det muligt
at afholde et så stort
arrangement som UGE 33.

BORGMESTERKONTORET
Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
Tlf.: +45 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk

Besøg din kommune. Byrådssekretariatet 
vises frem. Kig indenfor og hør om de 
mange services og ydelser, vi kan tilbyde 
dig som borger og besøgende i Mariager-
fjord Kommune. Åbent alle hverdage.

a r k i t e k t e r
f j o r d e n

søndre kajgade 4

m .a .a   

byggeri
planlægning

design

9500 hobro
www.arkfjorden.dk

FJORDENARKITEKTER
Sdr. Kajgade 4, 9500 Hobro
Tlf.: +45 98 52 22 18
info@arkfjorden.dk
www.arkfjorden.dk

Café K
Sdr. Kajgade 8
Tlf.+45 98 51 18 50
mail@cafek-hobro.dk

Åbent hverdage fra kl. 11.30,
søndag fra kl. 12 med frokost buffet.

HOBRO TURISTBUREAU
Sdr. Kajgade 10, 9500 Hobro
Tlf.: +45 70 27 13 77
visit@mariagerfjord.dk
www.visitmariagerfjord.dk

Mød os på turistbureauet på Havnen I 
Hobro lige ved siden af det røde pakhus. 
Vi ved næsten alt, der er værd at vide 
om Hobro, og vi hjælper gerne med at 
planlægge en tur rundt i vores skønne by 
og området omkring Mariager Fjord. Se 
mere på hjemmesiden.

LYSTFARTØJSMUSEET
Sdr. Kajgade 14
Tlf.: +45 99 82 41 70

Lystfartøjsmuseet rummer 30 fartøjer i alle 
størrelser fra den mindste jolle til ketchen 
Silvana” af Svendborg, bygget 1895. 
Desuden en stor udstilling i det smukt 
restaurerede pakhus af alle tænkelige 
effekter fra sejlsportens historie. Gratis 
adgang til museet i UGE 33. Åbent alle 
dagene kl. 11 16.

HIMMERLANDS TEATER
Sdr. Kajgade 18A
Tlf.: +45 98 55 53
mail@himmerlandsteater.dk

Lodtrækning om 3 x 2 billetter efter eget 
valg til forpremiere på teatrets egne 
forestillinger. Lodtrækningen fi nder sted 
v. afslutningen af ”UGE 33” blandt de 
tilstedeværende.

Himmerlands
Teater

DFMI
Dansk-Fransk Maskinimport
Sdr. Kajgade 20, 9500 Hobro
Tlf.: +45 98 51 23 66
info@dfmi.dk
www.dfmi.dk

Importerer landsbrugsmaskiner og dertil 
relaterede reservedele fra Frankrig og 
Østrig; afsættes fortrinsvis på det danske 
marked, men også i Skandinavien og 
de baltiske lande. Nu også salg af mu-
sikinstrumenter/tilbehør og elektroniske 
artikler.

”UGE 33
vil gerne takke alle vore frivillige hjælpere for den store 
arbejdsindsats i forbindese med udstillingen.
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GASMUSEET
Gasværksvej 2, 9500 Hobro
Tlf.:  +45 5371 5120
gas2gas@gasmuseet.dk
www.gasmuseet.dk

Oplev historien om energi og hverdagsliv 
igennem 1000 år. Se hvordan gas energi 
gav komfort og velfærd i by og på land.
Ny udstilling 2016:  Energi, bolig og 
transport - fra vikingetiden til i dag.
Åben alle dage 10-16.

HOBRO VÆRFT Aps
v/ Otto og Peter Leth
Skibsgade 37
Tlf.: +45 98 52 37 69
Mail: fam.leth@os.dk

Restaurering af gamle bevaringsvær-
dige skibe. Jagten Valkyrien, som er et 
fragtskib fra 1921, er restaureret her. Alle 
er velkommen til at besøge Hobro Værft 
i UGE 33. Onsdag fra kl. 16 - 21 bliver 
der mulighed for at sejle ca. en time med 
Valkyrien for 50 kr.

DEN BLÅ FISK
Sdr. Kajgade 2
Tlf.: +45 98 51 14 51

Ishuset ”Den blå fi sk” ligger på havnen i 
Hobro. Der sælges også øl, vand, lune 
retter m.m.

CHR. RØRHOLM´S EFTF.
Skibsmægler
Nordre Kajgade 5 A, 9500 Hobro
Tlf.: +45 98 52 14 33

Skibsmægler med klarering og skibs-
befragtning. Havnefoged for Nordkajen.
Vejning af fedt, grise og træpiller og
synsvejning. Vejning og udlevering af
stenmaterialer.

A/S KARL JENSEN
Lupinvej 14, 9500 Hobro
Tlf.: +45 98 52 03 88
Fax: +45 98 51 11 11

MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA
Udlån af bobcat i forbindelse med pålæg-
ning af sand til udstillingen.

HOBRO VÆRKTØJ & 
MASKINUDLEJNING
v. Søren Lundsgaard
Karlbyvej 6, Sdr. Onsild
Tlf.: +45 98 52 40 72
/24 65 86 96
www.lundsgaard-udlejning.dk

Udlejning af diverse materiel til bygge- og 
anlæg. 

one 2 move
HJ BILER
Tlf. 98524226

Biludlejning Hobro Syd – Himmerland.

Alphabet
v/ GASmuseet

I uge 33 og 34 opfører kunstnerne 
Alastair Noble og Ketty Bruce skulpturen 
Alfabet.
Skulpturen er en del af Region Nordjyl-
lands projekt LAND-SHAPE og baseret 
på Inger Christensens digt med samme 
titel. Alastair Noble fortæller om projektet 
i forbindelse med åbningen af UGE 33. 



16 | UGE 33 | 2016

Formand:  Dorthe Palm Hansen, Strandvej 68, 9500 Hobro. Tlf. 22425098
Næstformand:  Peter Eskildsen, Brohusvej 14, 9500 Hobro. Tlf. 98546105 / 24481022 (Orlov)
Kasserer:  Aase Rømsgaard, Blåkildevej 19, 9500 Hobro. Tlf. 98521545 / 29601311
Sekretær:  Jane Holm Mogensen, Skovbovej 16, 9500 Hobro. Tlf. 29936539
 Helga Bonde-Hansen, Hedeagervej 4, 9500 Hobro. Tlf. 98548400 / 29251825
 Anne Bak Markers, Bramslev Bakker 12, 9500 Hobro. Tlf. 61261223
 Henning Christensen, Snæbumvej 14, 9500 Hobro. Tlf. 98548585 / 28737577
 Jette Vinterberg, Fortunavej 11, 9500 Hobro. Tlf. 22949402

KUNSTHÅNDVÆRK
2016
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KUNSTHÅNDVÆRKER-
SAMMENSLUTNINGEN UGE 33


