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VELKOMMEN
Det er med stor fornøjelse, at UGE33 
igen kan præsentere en spændende 
og smuk udstilling af kunsthåndværk 
i det gamle, røde pakhus. 
På dette års udstilling viser vi værker 
af 36 udstillere, lokale kunsthåndvær-
kere og kunsthåndværkere fra hele 
landet.  Vi viser værker af høj kvalitet 
indenfor keramik, beklædning, væv-
ning, strik, smykker, glas, træarbejder, 
knive, tapet og meget mere.
Man kan diskutere længe hvad der er 
kunst, hvad der er kunsthåndværk, 
hvad der er brugskunst, husfl id osv. 
Men et faktum er, at hvad enten det 
er det ene eller det andet, så er det 
som i mange andre sammenhænge 
”lysten der driver værket”. Lysten til 
at investere tid og kræfter i at udføre 
værkerne.
Uden denne lyst og energi – ingen 
værker – ingen udstilling. Så gud ske 
lov for denne lyst til at skabe og virke!
Lysten til at beskæftige sig med 
noget der virker opløftende og 
stimulerende i forhold til hverdagens 
trivialiteter, og som selvfølgelig er 
hverdagen for den professionelle 

udøver, der har gjort det til sit erhverv 
at skabe kunsthåndværk og lever for 
og af det.
Vi har i 2017 genfundet pilen som det 
grønne islæt på udstillingen. Pilen, 
på én gang udstillingselement og 
samtidigt et teambuildings projekt for 
folkene bag UGE33, ønsker vi igen 
at lade indgå som en levende del af 
udstillingen.
I forbindelse med ferniseringen 
lørdag, den 12. august kl. 11.00 
holdes åbningstalen af politiker Lone 
Sondrup.
Det store ”modeshow” på åbningsda-
gen er skabt og organiseret af Anne 
Bak Markers og Jane Mogensen. 
Der vises beklædning og strik krydret 
med hatte, smykker og tørklæder, bå-
ret af smukke, naturlige modeller.  Det 
kendte band Replay Quartet leverer 
den musikalske underholdning.
Onsdag, den 16. august, har man 
mulighed for at besøge udstillingen 
om aftenen til kl. 21.00. Vi byder 
på musikalsk ledsagelse af Claus 
Tanderup, sejlads på fjorden med det 
stolte, gamle fragtskib Valkyrien, ført 

af kaptajn Peter Leth, Hobro Værft. 
Afgange kl. 16.00, 17.30 og 19.00. 
Havnemiljø når det er bedst. 
I løbet af ugen vil der være forskellige 
arbejdende værksteder i pakhuset 
med nogle af de udstillende kunst-
håndværkere. Se nærmere herom på 
vores hjemmeside www.uge33.dk.
I hele udstillingsperioden vil der være 
gratis adgang hos vore naboer i Lyst-
fartøjsmuseet og Gasmuseet.
Udstillingen lukker søndag den 20. 
august kl. 15.00. Traditionen tro træk-
ker vi lod om 3x2 billetter til forpre-
miere på Himmerlands Teater, blandt 
de besøgende i Det røde Pakhus på 
afslutningstidspunktet.
Takket være økonomisk støtte fra 
Mariagerfjord Kommune er der også i 
år gratis adgang til udstillingen.
Rigtig hjertelig velkommen og god 
fornøjelse.

Kunsthåndværker-
sammenslutningen 

UGE33

I 2017 inviterer 
kunsthåndværker-
sammenslutningen 
UGE33 til udstilling 
nr. 14 i Det røde 
Pakhus på havnen 
i Hobro.



UGE 33 | 2017 | 3

PROGRAM    12.-20. AUGUST 2017

Fernisering
Lørdag, den 12. august 
kl. 11.00.

Åbningstale v/ Politiker Lone 
Sondrup.

Musikken leveres af 
REPLAY QUARTET
- et ungt lokalt band

Fra venstre: Jonas Thinggaard, 
Kasper Winther, Mads Kiel og 
Mikkel Bak Markers.

Modeshow 
med præsentation af deltagende 
kunsthåndværkeres beklædning, 
strik, smykker, tasker, m.m.
Mange af udstillerne vil være til 
stede.

Onsdag aften 
åbent til kl. 21.00:
Aftenhygge med arbejdende 
værksteder og dejlig musik, leve-
ret af Claus Tanderup.

Sejltur med Valkyrien  
kl. 16.00, 17.30 og 19.00

Søndag, den 20. august 
lukker udstillingen kl. 15.00, hvor 
vi blandt de tilstedeværende 
trækker lod om 3x2 billetter til 
forpremiere på Himmerlands 
Teater

UGE33 byder igen 
i år velkommen til 
udstilling i Det røde 
Pakhus på Havnen 
i Hobro.

Åbningstider
Week-end  kl. 11-17
Sidste søndag kl. 11-15
Hverdage kl. 13-17
Onsdag kl. 13-21
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Anne Bak Markers
Bramslev Bakker 12
9500 Hobro
61261223
Email: anne@naturlig-beklaedning.dk
www.naturlig-beklaedning.dk

Anne fi lter beklædning med 
Nuno fi lt teknikken, hvor uld og 
silke bliver fi ltet sammen til et nyt 
tekstil. 

Emnet kryber under processen 
50%, så en kjole typisk starter 
med at være 2 m lang og 1.20 
m bred. 

Beklædningen bliver formet un-
der fi lte processen. Silke og uld 
bliver håndfarvet sammen inden.  

FILT / BEKLÆDNING

1

Anne-Lise Hoffmann
Vivaldisvej 23 
9200 Aalborg SV
40 76 68 98
Email: alhoffmann42@gmail.com

Anne-Lise er uddannet på Semi-
nariet for Håndværk og Design. 

Har siden beskæftiget sig med 
Patchwork, Applikation og 
Artquilt. 

Har undervist i mere end 25 år. 
Foruden textiler arbejdes med 
egne, håndmalede silkepapirer 
som applikeres på stof. 

Har udstillet i Danmark og 
Frankrig.

PATCHWORK/ ARTQUILT
Askel Søe Krogh
Vestergårdsvej 48, Strandby
9640 Farsø
24 93 44 11
Email: clay@askel-keramik.dk

En af de aktiviteter Askel 
beskæftiger sig med, ud over 
normalt keramik, er at lave 
store krukker, Big-Pots. Det er 
krukker, der er fra 1 til 3 meter 
høje og med en diameter på op 
til 1,70 m. 
En klump ler drejes et stykke op 
og tørres let, så det kan bære 
det næste lag ler, som igen 
drejes op osv. Når en krukke er 
tør efter ca. en måned afhængig 
af vejret, glaseres den, sættes i 
ovnen og brændes over nogle 
dage. Så er det spændende!

KERAMIK
Birgit Gillings
Skovvangsvej 135 3 sal 
8200 Aarhus N
23 70 05 62
Email: birgitgillings@gmail.com

For Birgit danner Terrazzo og sy-
dens fl isebelægninger udgangs-
punkt for hendes serie af værker 
og tekstiler. 

Hun benytter en ældgammel 
marmoreringsteknik, som tidlige-
re blev benyttet i bogbinderfaget 
til bl.a. bogomslag.

Hvert enkelt værk fremstår unikt, 
idet hvert tryk kun kan laves i ét 
eksemplar

TEKSTIL COLLAGE

2 3 4
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Bodil Ølholm
Huset Ølholm - Art Craft Design 
Frederiksberg Allé 13
7200 Grindsted
21 22 49 84
Email: mail@huset-oelholm.dk
www.huset-oelholm.dk

Bodils mor lærte hende hånd-
arbejdets kunst, da hun var en 
lille pige. 

Nu har Bodil eget værksted, 
hvor hun selv farver silkegarn, 
designer og håndvæver UNIKA 
tekstiler.

Hvert stykke tekstil bliver bygget 
op som et kunstværk. 

Inspirationen kommer fra naturen 
og stof ”i lange baner” har altid 
fascineret hende.

TEKSTIL / VÆVNING
Claudio  Ravn
Bavnegårdsvaj  38
8361  Hasselager
51 27 26 14
Email: claudioravn@hotmail.com
www.ravn-rubner.dk

Claudio Ravn har, i en årrække, 
været dedikeret til at forsøge at 
skabe et møde mellem møbler 
og kunst. 

Et møde hvor det skulpturelle 
gerne udfordrer det funktionelle, 
for måske at skabe en helt ny 
funktionalitet! 

Det minimalistiske udfordres for 
at genskabe fokus på menne-
sket og dets fællesskaber.

MØBLER
Conraddesign
Nørre Snedevej 39
7120 Vejle
53 59 24 33-Ketty Conrad 23602176
Email: butik@conraddesign.dk 
kettyconrad@gmail.com
www.conraddesign.dk

Conraddesign - Nyt strikke-
univers.

Conraddesign er en fælles mor/
datter drøm, som for nylig er 
blevet en virkelighed.

Kan tilbyde både opskrifter, 
strikkekit og garn til egne ofte 
farveglade design. 

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

Dorte Lausten fremstiller grafi ske 
og rustikke smykker.
Hendes design er under kon-
stant udvikling og afsøgning efter 
nye udtryk og former.
Gode designs, som efter 10 år 
som selvstændig guldsmed er 
udviklet og afprøvet, er nu en 
fast del af sortimentet, så fl ere 
kan dele glæden ved at bære 
det genkendelige design.
Smykkerne er stadig grafi ske og 
rustikke, så de kan tåle at blive 
brugt og kun bliver smukkere 
derved.

SMYKKER

5 6 7 8
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Gitte Klarup
Jyllandsgade 81
9520 Skørping
98 39 29 91
Email: gitte@glasogglimt.dk
www.glasogglimt.dk

Gitte Klarup producerer glas i sit 
værksted i Rold Skov, Himmer-
land, hvor der arbejdes med 
indfarvning af glas og fusing. 

Næsten som en selvfølge, er 
naturtro gengivelser af skoven, 
haven og havets fugle blevet 
hendes primære produktserie.

GLAS

9

Heidi Zilmer
Troldvejen 3
8300 Odder
60 13 60 29
Email: heidi@zilmers.com
www.zilmers.com

Heidi er uddannet bygnings-
maler, dekorationsmaler og 
faglærer. Genopdagede de 
gamle malerteknikker - har siden 
arbejdet med teknikkerne og 
med at omsætte dem til person-
ligt formsprog og anvendelse. 

Arbejder med talrige medier og 
udtryk. Lige fra restaurering i 
de fornemste bygninger, over 
håndlavede luksustapeter i både 
klassisk og moderne design, til 
trykte tapeter der kombineres og 
dermed skaber talrige mønstrer.

TAPET
Helle Lykke Færch
Bygmestervej 6, Sebbersund, 
9240 Nibe
40 31 54 51
Email: hellefaerch@hotmail.com

Helle Lykke maler farve på den 
hvide silke, og trykker med egne 
serigrafi rammer, hvor fotos fra 
rejser, rundt i verden, giver stor 
inspiration. Silken dampfi kseres, 
vaskes, stryges, klippes og syes 
til unikke modeller. 

Under hele processen er det i 
hænderne - og tæt på hjertet 
ved Helle Lykke.  

SILKE
Jenny Hansen
Hovangsvej 4
Atelier: Lynghøj 1, st. tv., 9500 Hobro
98 27 74 66
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

10 11 12
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Jette Vestmar
Havnevej 2
9670 Løgstør
30 14 20 03
Email: jette@vestmar.com

Jette Vestmar arbejder med 
nutidige smykker, der i deres 
udformning er tydeligt påvirket af 
forskellige uddannelser indenfor 
design. bl.a. billedhugger. 

Er fascineret af de kunstneriske 
muligheder for at bearbejde det 
hårde metal til bløde skulpturelle 
former.

SMYKKER
Jette Vinterberg 
Fortunavej 11
9500 Hobro
22 94 94 02
Email: jettevinterberg@hotmail.com

Jettes tilgang til keramik er le-
gende og spontan. Hun elsker at 
forme leret og eksperimenterer 
derefter med begitning og gla-
surer, som understreger formen 
med kulørte overfl ader og farve-
spil og indbyder til berøring. 

Alt er stentøjsbrændt og kan tåle 
at stå udendørs.

KERAMIK
Jytte Kløve
Lyngby Hovedgade 44
2800 Kongens Lyngby
45 88 55 85
Email: jytte@kloeve.dk
www.kloeve.dk

Jytte Kløves smykker er kende-
tegnet ved en poetisk enkelhed, 
der går som en rød tråd gennem 
alt hvad hun skaber. Da hun i 
2015 fejrede sit 40 års jubilæum 
fokuserede hun på netop ”Bend 
Ring”, som et centralt udtryk i 
hendes livsværk. 

På billedet ser du den i rødt guld 
med brillanter, og på udstillingen 
vil den også være at fi nde i sølv. 

SMYKKER
Karen Hørmann
Fløevej 18
9530 Støvring
40 62 84 09
cfs@centerforsmykkeformgivning.dk
www.centerforsmykkeformgivning.dk

Karen er smykkekunster og er 
kendt for sit særlige formsprog. 
Bruger smykket og metallet som 
kunstnerisk udtryksmiddel, og 
kendt for sit særlige formsprog. 

Arbejder i mange forskellige 
materialer bl.a. Art Clay Silver, 
hvor utrolige mønstre og bløde 
organiske former er kendetegnet 
for smykkernes udtryk. Har eget 
guldsmedeværksted og kursus-
faciliteter. 
Har udgivet en række bøger om 
smykkedesign og -teknik.

SMYKKER

13 14 15 16
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Kristian Mortensen
Bådevej 1, Valsted,
9240 Nibe
50 34 24 72
mestermortensen@hotmail.com

Kristian forlod tidligt barndomsø-
en Fanø for - skulle det vise sig - 
at tilbringe et langt og spænden-
de arbejdsliv i Grønland - som 
tømrermester, fi sker og jæger.
Hjemvendt til det jyske og pensi-
onisttilværelsen har han i fl ere år 
dyrket sin fascination af gammel 
nordisk bådebyggerkunst. Det 
foreløbige resultat er en række 
smukke, originale småfartøjer.
Det største - en tremastet 
smakke - er som de øvrige 
håndbygget ud fra gamle type- 
og målbeskrivelser.

TRÆBÅDE
Lis Ahrenkiel
Kirkevej 10, Teestrup
4690 Haslev 
56 32 62 77

Lis Ahrenkiel er uddannet på 
Den Danske Husfl idshøjskole 
i Kerteminde og har arbejdet 
med broderi, komposition og 
patchwork. 

Hendes broderi har rod i den 
danske bondekultur. I patchwork 
har hun derimod valgt at arbejde 
ud fra klassisk komposition. I 
1995 oprettede hun ”Den klassi-
ske broderiskole”, hvis formål er 
at bevare, beskrive og videreud-
vikle broderi som en del af vores 
fælles kulturarv.

BRODERI
Liselotte Hornstrup
Rosengade 1
6600 Vejen
22 74 48 48
Email: info@liselottehornstrup.com
www.liselottehornstrup.com

Liselotte Hornstrup er mode-
designer og kunstner, hvis 
designDNA er centreret om 
styrkelse af individualiteten. 

Hendes identitet er monokrom 
og dunkel med en masse rå 
kanter og detaljer. Det er en 
innovativ fortælling om hånd-
værk og beklædning, lavet som 
modstand til samfundets køb-
og-smid-væk-kultur.

BEKLÆDNING
Lotte Kjær
Harrestrupvej 55
7500 Holstebro
61 75 96 95
Email: lk@lottekjaerdesign.dk
lottekjaerdesign.dk

Strik fra Lotte Kjær Design har et 
enkelt og tidløst udtryk, og kan 
ofte anvendes på fl ere måder.
I sine strikdesigns udfordrer hun 
de traditionelle anvendelsesmu-
ligheder for beklædning. 

Modellerne kan vendes op 
eller ned, ud eller ind. Lotte har 
specialiseret sig i løbemasker til 
at forme med, men også som en 
vigtig del af selve designet.
Udfordrer samspil og forskel-
ligheden mellem hånd- og 
maskinstrik.

STRIK

17 18 19 20
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Louise Helmersen
Livingly
Middelfartvej 234, 5464 Brenderup
63 40 00 34
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 
fascineret Louise. Driver virksom-
heden LIVINGLY sammen med 
sin mand Kent Seidelin, hvor de 
udvikler og producerer kunstneri-
ske produkter af papir og træ her 
i Danmark.

PAPIR / TRÆ
Marianne Røgild
Jægergårdsgade 55
8000 Aarhus C
86 76 15 76
Email: mail@marianneroegild.dk
www.marianneroegild.dk

Med udgangspunkt i funktion, 
form og kærlighed til materialet, 
skaber Marianne sine brugsting. 

Drejeskiven er det centrale værk-
tøj, hvor der skabes stribevis af 
fi nurlige drejerier. Der arbejdes 
ofte i serier, men hver eneste 
form på drejeskiven kræver fuld 
opmærksomhed og bliver sit 
eget individ.

KERAMIK
Mette Frøkjær
Jernbanegade 4
8961 Allingåbro
61 69 22 79
Email: ringmark@mail.dk 
www.vaeveren.blogspot.dk  

Mette er væver og glædes over 
at holde et gammelt håndværk 
i live – og tilføre det et nutidigt 
udtryk.  

Arbejdet ved væven omfatter 
stort set alle brugstekstiler: Fra 
grydelapper til gulvtæpper;  alt er 
lavet i naturlige materialer: Uld, 
silke, hør, hamp, jute og bomuld.
Det er vigtigt for Mette, at det 
færdige resultat er brugbart i 
hverdagen og dertil smukt at se 
på og dejligt at røre ved.

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

For Michael er kniven en 
udtryksform - og han 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

21 22 23 24
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Morten Jespersen
Overdrevet 19
8382 Hinnerup
29 66 90 27/86 91 15 85
Email: mail@mortenjespersen.dk
www:mail@mortenjespersen.dk

TRÆLINGER, små venlige, 
håndskårne træfi gurer. Morten 
arbejder i bøg, kirsebær, mahog-
ni, birk, ibenholt, eg m.m. Saver, 
skærer, sliber, pudser og polerer.

En Træling har et enkelt udtryk, 
en spændende struktur og en 
glat overfl ade.

Til lommen, til hånden, til glæ-
den, en ven for livet. Stående, 
fl yvende og som fortællekasse.

TRÆ
Nanna Bach Munkholm
Nabamu Design 
Ny Banegårdsgade 53 2.tv
8000 Århus
24 61 38 74
Email: nanna@nabamudesign.com
www.nabamudesign.com

Nanna Bach Munkholm står bag 
Nabamu Design. 

Hendes fokus er at lave unikke 
og håndlavede læder produkter 
til hverdagsbrug. 

På udstillingen viser hun sine 
nye produkter, der er unikke ved 
deres kombination af læder og 
træ.

LÆDER
Niels Peder Miltersen
Nøddevej 9, Stae
9310 Vodskov
22 44 83 10
Email: npm@os.dk

Niels Peder har i mange år un-
dervist kommende sløjdlærere.

Siden Niels Peder første gang 
stod ved en drejebænk i 1972, 
har han været fascineret af dre-
jeprocessen. I de senere år har 
han især været optaget af spillet 
i de sammenlimede emner, hvor 
de enkelte træsorter kommer i 
med- og modspil med hinanden, 
og hvor der opstår geometriske 
mønstre.

TRÆ
Peter Eskildsen
Brohusvej 14
9500 Hobro
24 48 10 22
Email: peter@metalisman.dk
www.metalisman.dk

Som uddannet guldsmed be-
hersker Peter de klassiske guld-
smedeteknikker og værdsætter 
disse i meget høj grad. 

Udfordringen i og lysten til at 
arbejde med en enkel tråd i sølv 
eller guld, trænger sig imidlertid 
på. Tråden kan som en streg i en 
tegning beskrive et rum, skabe 
en form. Snoet, fl ettet, vredet. 
Ud fra dette opstår smykket.

SMYKKER

25 26 27 28
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Rikke Kristensen
Fiskerstien 9, Thorupstrand
9690 Fjerritslev
22 66 39 31
Email: fi skerstien@mail.dk
www.rikkekristensen.com

Rikke er uddannet pottemager 
og på sit værksted fremstiller 
hun hovedsagelig brugskeramik 
af stentøjsler i rolige blå, grønne 
og lyse nuancer. 

Inspirationen kommer fra 
skoven, stranden og havet, som 
er rammerne omkring Rikkes 
dagligdag.

Det gode håndværk er nøglen 
til Rikkes værker, hvor tingene 
udvikler sig under arbejdet.   

KERAMIK
Rikke Precht 
Strandvejen 49 - Lønstrup
9800 Hjørring
41 10 11 23
Email: glas@rikkeprecht.dk
www.rikkeprecht.dk

Glas er et fascinerende og for-
tryllende materiale som vækker 
Rikke Prechts nysgerrighed og 
interesse gang på gang. Rikke 
fremstiller brugskunst - bl.a. vin-
glas, fade, skåle, snapseglas og 
stager, men hendes glasstøbnin-
ger er unika. 

Har et åbent, arbejdende 
værksted, hvor man med eget 
øjesyn kan se processen med 
det fl ydende, 1100 grader varme 
glas. 

GLAS
Sabina Trabjerg
Højskolevej 9
4690 Haslev
51 89 22 79
Email: info@hattemageriet.dk
www.hattemageriet.dk

Sabina er udlært modist fra Det 
kongelige Teater og har i snart 10 
år være freelance for forskellige 
teatre. 

2016 stod på mange konger, 
riddere og prinsesser. I UGE33 
udstillingen vil hun lade sig inspi-
rere af nogle af de royale hatte 
som hun har lavet til scener rundt 
om i Danmark.

MODIST
Søren Kjær 
Katbjerg Oddevej 4
9550 Mariager
98 55 52 80
Email: BuroYeti@hotmail.com

Det handler om formidling af 
Bindesbølls design.

Bindesbøll er mest kendt for sølv 
og keramik, men han har også 
designet broderier. 

Søren Kjær ville gerne brodere 
hans puder, men det var ikke 
muligt at købe mønstre o.lign.
Han måtte derfor selv fremstille 
dem. Det er broderierne af disse 
der vises, og kits til at brodere 
dem der sælges.

BRODERI

29 30 31 32
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Tina Richter
Klokkekildevej 50
3550 Slangerup
41 10 76 07
Email: 000trp@gmail.com
www.slowjewellery.dk 

Smykkerne er skabt ud af det 
mulige og en lille smule af det 
umulige, med en stor kærlighed 
til materialerne. 

Tina arbejder med nysgerrighed, 
traditionelle teknikker og med 
det nyeste inden for 3d. 

Det er først smykker når de 
bliver båret.

SMYKKER
Tove Poulsen
Bjarkesvej 3
8230 Åbyhøj
86 15 69 69  / 61 31 02 57
Email: topoul@icloud.com
F B   Topoul Filtdesign

Tove Poulsen har fi ltet i mange 
år og arbejdet med Eco print de 
sidste 2 år.

Silke og uld til Nunofi lt farver 
hun selv og kombinerer det med 
genbrugsstof.

Eco print er aftryk af blade fra 
planter og træer. Ofte er aftryk-
ket farvet af bladenes naturlige 
farver.

FILT
Ulla Bella Jakobsen
Hedevangen 26, Rebild
9520 Skørping
23 70 89 36
Email: ullajakobsen@get2net.dk

Håndarbejde har altid haft en 
meditativ betydning for Ulla, 
som har arbejdet med alternativ 
helbredelse og selvudvikling - og 
tilsammen blev dette til billedte-
rapi samt intuitive tekstil-billeder, 
som bliver til ved at hun lytter til 
sin indre vejledning og spontane 
tilskyndelse og ”maler” med stof 
og garn.
Processen minder om barnet in-
deni os alle – der ikke kan formes 
til et perfekt produkt, men som 
netop lykkes ved frit at udtrykke 
sit ægte selv – og sit eget bud-
skab i verden.

TEKSTIL-BILLEDER
Ulla Olsen
Kochsvej 10
9800 Hjørring
40 62 84 83
Email: ulasdk@gmail.com
www.u-las.dk

Ulla designer selv alle modeller. 
Derefter bliver hver model skåret, 
syet og enten påtrykt eller
malet med hver sit specielle 
dekorative grafi ske mønster eller 
skrift.
Skind - bomuld - hør - uld - silke 
og viskose er hendes foretrukne 
materialer.
Ulla har en række uddannelser 
bag sig: Skiltemaler, serigraf, tøj-
designer, tilskærer og teaterma-
ler. Endvidere er hun uddannet 
fra diverse kunstskoler som 
grafi ker og maler.

BEKLÆDNING

33 34 35 36
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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 11.30 - 22  
alle ugens dage.

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

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

Besøg Gasmuseet og oplev verden med 
gas-energi. En fantastisk historie om 
hverdagens og teknikkens mirakler. Se de 
fi ne gamle sager fra gamle dage. Der er 
spændende historier og masser at snak-
ke om for både store og små. I Science 
Universet er der sjove forsøg med ild, gas 
og energi. Det lugter lidt, men er mega 
spændende og kun en lille smule farligt. 
Åbent 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.

VEJERBODEN
Nordre Kajgade 5 A
9500 Hobro
Tlf.: 86 48 99 44

Havnefoged for Nordkajen. 
Offentlig vægt. 
Salg af skærver.

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. 

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.

MEDIEHUSET WIEGAARDEN
Blåkildevej 15
9500 Hobro
Tlf: 98 51 20 66
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one 2 move
HJ BILER
Tlf. 98524226

Biludlejning Hobro Syd – Himmerland.
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brødrene NIELSEN A/S

Rugmarksvej 4, 9500 Hobro
Tlf.: 98 52 08 71
www.brdrnielsen.dk

Tømrer- og snedkerarbejde · Totalentrepriser · 

Murer- og entreprenørarbejde
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Formand:  Peter Eskildsen, Brohusvej 14, 9500 Hobro. Tlf. 24481022
Næstformand: Helga Bonde, Ledsagervej 16, 9500 Hobro. Tlf. 29251825
Kasserer:  Anne Bak Markers, Bramslev Bakker 12, 9500 Hobro. 61261223
Sekretær:  Jane Holm Mogensen, Skovbovej 16, 9500 Hobro. Tlf. 29936539 
 Henning Christensen, Hovangsvej 12, 9500 Hobro. Tlf. 28737577
 Jette Vinterberg, Fortunavej 11, 9500 Hobro. Tlf. 22949402
 Mette Demmers, Skovbovej 3, 9500 Hobro. Tlf. 20355158

 Mailadr.: uge332017@gmail.com

KUNSTHÅNDVÆRK
2017
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KUNSTHÅNDVÆRKER-
SAMMENSLUTNINGEN UGE 33


