VELKOMMEN
Tiden nærmer sig for endnu en udstilling af kunsthåndværk af højeste
kvalitet. I 2019 er det nummer 16
i rækken. Rammen for udstillingen
er selvfølgelig det smukke, gamle,
Røde Pakhus på havnen i Hobro.
Vi i UGE33 glæder os meget til at
byde jer velkommen til udstillingen,
med deltagelse af 36 kunsthåndværkere fra lokalområdet og mange
andre egne af landet, samt en
australier, repræsenteres på brochurens følgende sider.
At arrangere spændende og
inspirerende udstillinger for vores
trofaste publikum er målet for
UGE33, og vi arbejder året rundt
på denne opgave. Kendskabet til
UGE33 udstillingen breder sig, og
vi oplever, at de besøgende ofte
kommer langvejs fra for at besøge
udstillingen. Det forpligter os til hele
tiden at udvikle og forny konceptet.
Fascinationen af materiale, farve,
form og håndværksmæssige processer samt investering af oceaner af
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tid kommer til udtryk i de udstillede
værker som en unik oplevelse.
Ferniseringen er den 10. august kl.
11.00. Åbningstalen holdes af
Susanne Sangill, Himmerlands
Teater, efterfulgt af et forrygende
modeshow med musikalsk ledsagelse af Replay Quartet.
Ingen UGE33 udstilling uden et
grønt islæt. Vi har igen i år hygget
os med at plante pil, med det
formål at skabe rum i udstillingen,
der forstærker oplevelsen af de
udstillede værker.
Onsdag aften har, så længe
UGE33 udstillingen har eksisteret,
betydet noget helt særligt for os,
og i år glæder vi os helt utroligt til
at dele de oplevelser med jer, som
samarbejdet med Hobro Roklub har
medført.
Udstillingen i pakhuset vil være
åben til kl. 21.00 med flere spændende kunsthåndværksaktiviteter og
lodtrækning, blandt det tilstedevæ-

TIL UGE33
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rende publikum, om 3 gavekort på
henholdsvis 250, 500 og 1000
kr., som kan benyttes til køb af
udstillede værker. Efterfølgende
Hobro Roklubs storslåede lysregatta
”Lys i havnen” sammen med underholdning af vokalgruppen Soul
Mates, vil fuldende stemningen.
Gå ikke glip af denne enestående
oplevelse!
Ligeledes onsdag er der mulighed
for en sejltur på fjorden med træskibet Valkyrien ført af Peter Leth og
fru Lene, Hobro Værft. Afgange kl.:
16.00, 17.30 og 19.00.
Der vil i udstillingsperioden være
arbejdende værksteder, hvor
kunsthåndværkere vil være aktive
med deres håndværk. Se nærmere
herom på: www.uge33.dk
Inden udstillingen lukker søndag
den 18. august kl. 15.00, vil der
være lodtrækning om 3x2 billetter
til forpremiere på Himmerlands
Teater, blandt de besøgende på
afslutningstidspunktet.

Når mange mennesker mødes
vokser behovet for parkeringspladser. Nu og i de kommende år vil vi
medvirke til at imødekomme dette
behov, ved at henvise til de nærmeste parkeringspladser som vist på
kortet på brochurens bagside.
En stor tak skal lyde til Mariagerfjord Kommune hvis økonomiske
støtte har muliggjort, at entreen
igen i år er gratis.
Rigtig hjertelig velkommen
og god fornøjelse.
Kunsthåndværkersammenslutningen
UGE33

Forside:
Jenny Hansen, Gobelin :
”Judaspenge”.

PROGRAM
Åbningstider 10. - 18. august 2019
Alle dage
11.00-17.00
Med følgende undtagelser:
Onsdag
til 21.00
Sidste søndag
til 15.00
Lørdag den 10. August kl. 11.00
Fernisering.
Åbningstalen holdes af Susanne Sangill.
Efter åbningstalen er der modeshow med præsentation af
deltagende kunsthåndværkeres beklædning, strik, smykker,
tasker, m.m. Mange af udstillerne vil være tilstede.
Musikken leveres af ”Replay Quartet” - et ungt lokalt band.
Tirsdag den 13. august kl 15.00
Jenny Hansen fortæller om sine gobeliner
Onsdag den 14. August
Åbningstiden er forlænget til kl. 21.00
Dagen igennem byder vi på arbejdende værksteder i
udstillingen, med 4 dygtige kunsthåndværkere:

• Ib Johan Lave, viser trædrejning i vådt træ med
mulighed for tynde emner
• Marianne Nielsen, fletter pil til unika kurve
• Merete Stoltze, filtning i uld og silke
• Vithard Villumsen, passioneret strik udfordring af
strikkens udtryk og brug
Du kan også få en sejltur med ”Valkyrien” på fjorden.
Lene og Peter Leth, Hobro Værft, fører det stolte træskib.
Der er afgange kl. 16.00, 17.30 og 19.00.
Kl. 20.15 trækkes der lod, blandt det tilstedeværende
publikum, om 3 gavekort på henholdsvis 250, 500 og
1000 kr., som kan benyttes til køb af værker i udstillingen
eller butikken.
Efter kl. 21.00, når udstillingen lukker, underholder den
rytmiske vokalgruppe ”Soul Mates” udenfor Det Røde Pakhus.
Umiddelbart efter Soul Mates kan du opleve ”Lys i Havnen”,
en lysregatta iscenesat af Hobro Ro- og
Kajakklub.
Søndag, den 18. august kl 15.00
Udstillingen lukker. Blandt de tilstedeværende, trækkes der lod
om 3x2 billetter til forpremiere på Himmerlands Teater.
UGE 33 | 2019 | 3

1

2

3

4

FILT

GLAS

ECOPRINT

BILLEDTÆPPER

Anne Bak Markers

Anne Flohr

Bee Bowen

Bodil Gardner

Anne Bak Markers er beklædningsfilter. Håndfarvet økologisk
merinould bliver filtet sammen
med håndfarvet silkestof. Uden at
sy en eneste søm bliver kjolen filtet
i facon.

Anne Flohr søger at blæse glas,
der er af en kvalitet, så de ikke
går af mode i morgen. Kvaliteten
ligger både i materialet, men i
særdeleshed også i udtrykket.

Bee Bowen indfanger landskabets stemninger i sit sortiment af
luksuriøs bærbar kunst.

Bodil Gardner er på stoffer, med
stikmærker op og ned af armene.
Men stofferne er bløde tekstiler,
og mærkerne skyldes knappenålene som fæster de forskellige
stoflag.

Bramslev Bakker 12
9500 Hobro
6126 1223
anne@naturlig-beklaedning.dk
www.naturlig-beklaedning.dk

I filteprocessen kryber kjolen fra
dobbelt størrelse ned til almindelig
menneskestørrelse, og har nu fået
smuk krakeleret overflade.
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Gl. Skolevej 5, Lillevorde
9280 Storvorde
2947 7856
info@anneflohr.dk
www.anneflohr.dk

Hvis vi omgiver os med smukke
ting som glæder os i dagligdagen, skifter vi måske ikke tingene
ud så ofte, og det er godt for
vores verden.

9/14 Edward Street
Bondi, NSW 2026, Australia
2336 1582
beebowen@gmail.com
www.beebowen.com

Blade indsamles og placeres på
silke for at udvinde et udvalg af
botaniske farver. Hvert klædningsstykke i Bee’s sortiment er unik.
Naturens nuancer er fanget i
stoffet og fortæller en historie om
tid og sted.

Bygaden 21
8520 Lystrup
8622 4072 / 5155 3970
bodil.gardner@mail.dk
www.bodilgardner.dk

Bodil har syet billedtæpper i 40
år, næsten altid af genbrugsstoffer, som er bløde, falmede og
fyldt med drømme. Om det er
kunst, ja, hvem ved?
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STRIK

STRIK

SMYKKER

BETONSMYKKER

Christel Seyfarth
ART KNITS

Conraddesign

Dorte Lausten

Elin Willum Aabenhus

Christel Seyfarth er strikdesigner
med en forkærlighed for håndstrik
og Fanøs kulturhistorie. Nyd
fantastiske farve- og mønstersammensætninger i hendes unikke
strik-modeller.

Conraddesign, strik med egne
spændende designs, oftest fra
mor Ketty Conrad og datter
Helena Conrad.

Guldsmed Dorte Lausten arbejder
altid med nye designs og
teknikker.

Elin Aabenhus bor ved skov,
strand og mose på Norddjursland. Naturen her inspirerer
hende til at være kreativ på
mange områder. Hun laver bl.a
betonsmykker og ravsmykker med
rav fortrinsvis fundet på stranden
i Fjellerup.

Hovedgaden 76, 6720 Nordby Fanø
5170 9279
garn@christel-seyfarth.dk
www.christel-seyfarth.dk

Christel er til store projekter, hvor
mønstre og farver kan folde sig
smukt ud, og hun er især kendt
for sine store, smukke sjaler og
frakker. Hun står også bag Fanø
Internationale Strikkefestival, som
er med til at cementere Christel
Seyfarth som Danmarks strikkedronning.

Øster Snedevej 37
7120 Vejle Ø
5359 2433
butik@conraddesign.dk
www.conraddesign.dk

Smukke, glade, afstemte farver i
flere garntyper, Bomuld/merinould, ren uld og silke/uld, præger
alle de personlige designs.

Horsensvej 8b
9520 Skørping
2096 3229
lausten@c.dk
www.guldsmed-dortelausten.dk

Arbejder for det meste i sølv hvor
både smykker og korpus sølv
formgives.
Resultatet er legende og seriøst
på en og samme tid og humor
kan også spores. Har haft eget
værksted de sidste 10 år.

Fælledvej 18a
8585 Glesborg
5186 7877
mosehuset@sol.dk
www.elinaabenhus.dk

Betonsmykkerne støbes af en
speciel smykkebeton og indfarves
med uskadelige farvestoffer.
Betonsmykkerne er både fine,
grove og sjove.
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BEKLÆDNING

SMYKKER

KERAMIK

KERAMIK

Else Høgh

Else Nicolai Hansen

Helenaa Hedegaard

Helle Bovbjerg

Else Høgh er indehaver af
Aagaard Tekstil Håndværk i Thy,
som er udstilling og salgssted for
ca. 25 danske kunsthåndværkere.
Else designer og forarbejder uld
til personlig og unik beklædning jakker, frakker, huer og hatte m.m.

Else Nicolai Hansen er uddannet sølvsmed fra Georg Jensen
Sølvsmedie. I en lille bitte pavillon
i Hegnet ind til Kongens Have kreerer Else Nicolai Hansen sølvtøj
inspireret af eventyr, urban livsstil
og familietraditioner.

Farver, fantasi og glæde er nøgleordene bag tøjet.

Hendes sølvværker er repræsenteret i museer og hjem i hele
verden. Kantarel børster, vin
propper, piskeris, rivejern, chokoladetænger og skatkister er alle
håndlavede som unika af sølv.

Helenaa Hedegaard er uddannet
på Glas- og Keramikskolen på
Bornholm i 2004. I dag har hun
hjem og værksted i Laurbjerg,
Østjylland, hvor al keramikken
udtænkes og produceres. Formerne i de poetiske og elegante
lamper er baseret på nordisk
minimalisme - det enkle og rolige
udtryk med en mønstervariation
gør hver lampe unik. Den blaa
stentøjsserviceserie er udviklet og
laves på drejeskiven, i kærlighed
til materialet ler og dets samspil
med glasuren.

Helle Bovbjerg finder sin inspiration fra industrielle havnemiljøer og
arbejder med abstrakte skulpturer
og mindre serier af funktionel
keramik, såsom tekander, unikke
kopper mm. At gå på opdagelse
på havnen er hendes drivkraft og
grobund for at skabe nye værker.

Korsgårdsvej 1
7760 Hurup
2172 5447
mail@aagaard-tekstil.dk
aagaard-tekstil.dk
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Pavillonen, Gothersgade 80
1123 København K
2891 5308
else.nicolai.hansen@gmail.com
www.elsenicolaihansen.dk

Syrenvej 24
8870 Langå
2612 0214
hhedegaard@me.com
www.hhedegaard.com

Sjørupvej 18
8800 Viborg
2012 7093
mail@hellebovbjerg.dk
www.hellebovbjerg.dk

Formmæssige sammenhænge
mellem de indre og ydre rum
i værkerne, er elementer Helle
Bovbjerg vægter højt i hendes
arbejde med leret.
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LANTERNER

SKULPTUR

FILT

TRÆ

Helle Bull Sarning

Henning Christensen

Henriette Giese

Ib Johan Lave

Helle Bull Sarnings slogan for arbejdet med lanterner og skulpturel
formgivning er: ”En leg med lys
& skygge, form & streg”. Pilen
er som en dansepartner, hvor vi
skiftende fører og fastholder.

Jern, marmor, ler og andre materialer har berettigelse i skulpturens
verden. For Henning Christensen
opstår mange figurer først som en
enhed, en personlighed, når han
står med materialet i hænderne.

Henriette Giese har en baggrund
i forskningsverdenen, men har i
sin 3. alder startet et lille firma,
Castaways – gammelt tøj i
forklædning.

Ib Johan Lave drejer hovedsageligt i vådt træ. På den måde kan
han dreje meget tynde emner.

For Helle, et mere end 20 årigt
skabende kærlighedsforhold.

Det er en rig verden, uendeligheder i en skabelsesverden. Tænk
blot på, hvor forskellige ansigter
vi har, det er sådan set det samme med skulpturer: et hak eller et
lille tryk på en lerfigur kan ændre
figuren fuldstændig.

Jyllands Allé 10, 1th.
8000 Århus C
3082 7276
post@lanternemoderne.dk
www.lanternemoderne.dk

Udover at bygge, laver hun lanterneworkshops og events.

Hovangsvej 12
9500 Hobro
2448 1022
sevenhc@live.dk

Houtvedbakken 2, Stinesminde
9500 Hobro
3068 1412
castawaysdk@gmail.com
www.castaways.dk

Filosofien er at lave genbrugstøj
ved brug af nuno-filt teknikken.

Langfreddal 24
8471 Sabro
4095 8463
ib.lave@hotmail.com
iblave.dk

Det er altid spændende, hvordan
materialet udvikler sig under
tørring.

Alle kreationer er unikke da
filtprocessen har sit eget liv og
materialerne varierer.
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VÆV

PAPIR

KERAMIK

SMYKKER

Jenny Hansen

Jette Nørregaard

Jette Vinterberg

Karen Hørmann

Jenny Hansens gobeliner er i de
senere år blevet mere og mere
inspireret af naturens former
og farver. Med fotografiet som
udgangspunkt bearbejder hun
kompositionen frem på computeren, og ændrer tit farverne.

Når Jette Nørregaard laver smykker, skulpturer, skåle og billeder
– bruger hun mange slags papir
i kombination med andre materialer. Formsproget er enkelt og
bærer præg af papirets særegne
muligheder. Papiret bliver skåret,
revet, krøllet, klippet, formet,
farvet og bearbejdet med bl.a.
voks, lim, lak og olie. Desuden
anvendes bladguld, bladsølv og
bladkobber.

Jette Vinterberg arbejder i stentøjsler og rakubrænding.

Karen Hørmann bruger smykket
og metallet som kunstnerisk
udtryksmiddel, og er kendt for sit
særlige formsprog.

Hovangsvej 4, atelier: Lynghøj 1, st. tv.
9500 Hobro
5125 7396
jenny.e.hansen@mail.dk
www.jemo-art.dk

En tynd kontur vævet omkring en
enkelt tråd er et gennemgående
element i mange af hendes
gobeliner.

Villadsgyde 8a
8400 Ebeltoft
2442 3318
jn@nrt.dk
www.gallerinorregaard.dk

Hun har Galleri Nørregaard, hvor
hendes smykker og øvrige værker
udstilles og sælges året rundt.
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Fortunavej 11
9500 Hobro
2294 9402
jettevinterberg@hotmail.com
www.jettevinterberg.dk

Hendes udtryk er skøre, skønne
påfund med stor personlighed.

Fløevej 18
9530 Støvring
9837 5444 / 4062 8409
cfs@centerforsmykkeformgivning.dk
www.centerforsmykkeformgivning.dk

Arbejder i ædelmetal bl.a. Art
Clay Silver, hvor utrolige mønstre
og bløde organiske former er kendetegnet for smykkernes udtryk.
Fremstiller også mindre objekter
og brugskunst i patineret kobber.
Har eget guldsmedeværksted og
kursusfaciliteter. Har udgivet en
række bøger om smykkedesign
og -teknik.
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SMYKKER

PILEFLET

FILT

KNIVE

Lars Glad

Marianne Nielsen

Merete Stoltze

Michael West

Guldsmed Lars Glad gør en dyd
ud af at bevare håndværkets
stolte traditioner.
Han har arbejdet som guldsmed
og juvelér siden 1993, og er i
tidens løb blevet tildelt flere priser
og udmærkelser for sine smykker,
som i dag kan ses i hans forretning og atelier.

Marianne Nielsen har arbejdet
med pil siden 1994, heraf 15
år i Pileforeningen / Pilefestival.
Aktiv i forskellige projekter f ex
Danfoss Universe, Moesgård,
legepladser og som underviser.
Hun er inspireret af naturen, og
de forhåndenværende materialer,
søger nye udtryk og anvendelsesmuligheder med pilen.

Merete Stoltze har i mere end 30
år som filtmager arbejdet med
mange slags uldtyper og teknikker
til skulpturer, beklædning of
brugsting. Hun vender ind imellem
tilbage til de gamle teknikker og
grovere uld.

For Michael West er kniven en
udtryksform, og han har som knivmager siden 1979 lagt vægt på
arbejdet med form, finish, design
og det personlige udtryk i kniven.

Hans arbejde kan bedst beskrives
som moderne og tidløst med et
klart fokus på den kunstneriske
kvalitet; alle smykker produceres
på eget værksted.

Hendes unika-kurve er udtryk for
en glæde ved at eksperimentere
og fordybe sig i den enkelte kurv,
uden at være bundet af, at det
skal kunne reproduceres.

Bredgade 16
1260 København K
2041 8418 / 3313 2252
larsglad.guldsmed@gmail.com
www.larsglad.dk

Mejlbyvej 649, Hårup
8530 Hjortshøj
2810 3063
marilars@mail.tele.dk
www.toftegaardens-pileflet.dk

Klemstrupvej 15
8550 Ryomgård
2262 2671
merete.jens@email.dk

Præsenterer i år tehætter som
”tehuse” i den grove uld og tynde
tørklæder og veste i silke og
merinould.

Sandstræde 27
9500 Hobro
2167 3741
mw@westknives.com
www.westknives.com

Hver eneste kniv er unik, 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
knivkonkurrencer. Senest har hans
knive fundet vej til forsiden af
”Verdens Største Knivbog”
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TASKER RE/SKIND

KERAMIK

SMYKKER

STEN

Nôrd by Nôrd

Per Vendelboe

Peter Eskildsen

Poul Kidmose

Nôrd by Nôrd er et dansk modemærke, som stiler efter at gøre
bæredygtighed og bevidst forbrug til en selvfølge. Formålet er
at sprede budskabet om bevidst
forbrug i tråd med ånden i Slow
Fashion.

Per Vendelboe er uddannet lærer
med linjefag i billedkunst. Har
gennem flere år arbejdet på
lerværkstedet på Godsbanen i
Aarhus.

Proces og teknik er vigtige
elementer, når Peter Eskildsen
fremstiller smykker i sølv og guld.
Ligeledes er samspillet mellem
smykket og den person som bærer det af afgørende betydning.

Poul Kidmose udstiller skulpturer
sammen med sine digte, hvor det
ene skal supplere det andet.

VIA Design, Studentervæksthuset,
Ceres 8000 Aarhus C
2927 8191
info@nordbynord.com
www.nordbynord.com

Konceptet er et opgør med
overforbruget gennem design,
materialevalg m.m. Taskerne
symboliserer ånden.
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Haslehøjvej 21
8210 Aarhus V
8615 6128 / 2113 6128
rie@AplusB.dk

Arbejder med figurer i stentøjsler
og porcelænsler.
På det seneste har temaerne
været cirkusoptog med referencer,
buster med historier og næsehorn
med sære bekendtskaber.

Brohusvej 14
9500 Hobro
2448 1022
peter@metalisman.dk
www.metalisman.dk

Smykket kan indeholde såvel
skulpturelle som symbolske og
andre værdier, men kommer først
rigtigt til sin ret, når det bæres på
kroppen.

Tousvej 112
8230 Åbyhøj
2095 9175
hpkidmose@stofanet.dk
pkidmose.dk

Han ønsker at fortælle en historie
med sine sten, gerne så man
kan se humoren lure lige under
overfladen.
Endelig skal der være et budskab
i skulpturen, men ikke et facit, for
der skal være plads til at tænke
videre selv.
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GLAS

HATTE

KERAMIK

STRIK BABY

Pust glasværksted

Sabina Trabjerg

Sten Børsting

Suzi Rosschou

Pust glasværksted består af parret
Leif Møller Nielsen og Christina
Hellevik. De har værksted og
butik i Ebeltoft.

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

Sten Børsting arbejder med træfyret soda glaseret stentøj.

I Suzi Rosschous eventyrlige
univers, designer hun strikke- og
hækleopskrifter til børn og voksne,
som er blevet hendes hjertebarn
Petite Something. Alle opskrifter er
designet til håndstrik, der henvender sig til både nybegyndere som
øvede. Hun holder af det enkle
udtryk kombineret med naturens
farver, som den røde tråd i sine
designs.

Adelgade 29 E, gården
8400 Ebeltoft
2253 0602 / 25710971
kontakt@pustglas.dk
pustglas.dk

Parret arbejder med traditionelle
teknikker og blæser brugskunst,
samt lamper og unika. De beskriver deres stil som ren, farverig,
legende og glad, ligesom dem
selv.

Højskolevej 9
4690 Haslev
5189 2279
info@hattemageriet.dk
www.hattemageriet.dk

Gravsgade 34
6760 Ribe
7542 3864
stenborsting@stenborsting.dk
www.stenborsting.dk

Han får brændt materialet på
Danmarks internationale udviklings værksteder i Skælskør

Nordre Skanse 14
9900 Frederikshavn
2831 4082
suzirosschou@gmail.com
www.petitesomething.com

Strikkeuniverset startede i 2016,
hvor hun udgav sin første strikkebog “Strik en regnbue”, med strik
til børn fra 0-2 år.
UGE 33 | 2019 | 11

33

34

35

36

BETON

SMYKKER

BEKLÆDNING

STRIK

Søren Kjær

Trine Trier

Ulla Olsen

Vithard Villumsen

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55, 89, … Fibonacci’s talrække,
hvor forholdet mellem de seneste
to tal nærmer sig ”det gyldne
snit”, er nøglen til proportionerne i
Søren Kjærs beton fuglebad.

Havet - og dét, der gemmer sig
i det, er grundlaget for mange
af Trine Triers smykker. Rav, koral
og kulturperler er i samspil med
spørgsmålet: Hvordan holdes
en perle? - blevet til enkle og
feminine smykker, ofte udført i lette
trådkonstruktioner i guld.

Ulla Olsen designer selv alle modeller. Derefter bliver hver model
skåret, syet og enten påtrykt eller
malet med hver sit specielle dekorative grafiske mønster eller skrift.
Skind – bomuld – hør – uld – silke
og viskose er hendes foretrukne
materialer.

Med et af Trine Triers smykker får
du et elegant og eksklusivt design
med fine detaljer.

Ulla har en række uddannelser
bag sig: Skiltemaler, serigraf,
tøjdesigner, tilskærer og teatermaler. Envidere er hun uddannet fra
diverse kunstskoler som grafiker
og maler.

Vithards passion er strik. Med en
tråd tilbage til traditionen og et
særligt fokus på teksturer, forsøger
han at udfordre strikkens kendte
udtryk og brug. Vithard er underviser, foredragsholder, bæredygtighedsentusiast, strikkedystdommer
og forfatter til den innovative
strikkebog, TEXPERIMENTURE.

Katbjerg Oddevej 4
9550 Mariager
9855 5280 / 2112 5708
buroyeti@hotmail.com
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Nybrogade 26
1203 KBH K
3022 9426
galleri@baerbart.dk
bærbart.dk

Kochsvej 10
9800 Hjørring
4062 8483
ulasdk@gmail.com
www.u-las.dk

Urvej 8
8450 Hammel
5194 0248
info@vithard.dk
www.vithard.dk

UGE33
Historie
Kulturåret i Hobro i 2003 var afsættet for det som i dag
kendes som UGE33 kunsthåndværkudstilling.
Inspireret af Risør i det sydlige Norge, fik Svend Nielsen
og andre af Kulturudvalgets medlemmer ideen til en udstilling af håndværk og kunsthåndværk i Det Røde Pakhus på
havnen i Hobro i 2004.
”Havnen i hånden” var et treårigt kulturprojekt i 2004,
2005 og 2006 og var økonomisk støttet af den daværende Hobro Kommune. Projektet var ledet af Kulturudvalget
og en gruppe af lokale kunsthåndværkere og byggede på
et krav om gensidig anerkendt kvalitet.
Den første udstilling i 2004 havde 18 udstillende kunsthåndværkere, 7 fra Risør og 11 fra Hobro egnen, desuden elever og lærere fra Aalborg Teknisk Skole, der viste
håndværksteknikker indenfor mur og træ, uden brug af
elværktøj, skruer og beslag. Ideen var at vise, at kunsthåndværket var i bevægelse bort fra håndværket, som i
sin udvikling mistede håndværksmæssig kvalitet.
Mange af Hobro Havns virksomheder deltog også med
de håndværksaktiviteter, der var karakteristiske for deres
fagområde.
I 2005 var udstillingen vokset til 24 udstillere. Foruden
kunsthåndværkere fra Risør og Hobro egnen, deltog
tre kunsthåndværkere fra Hobros nordiske venskabsby
Falköping i Sverige.

I 2006 var planen, at en arbejdsgruppe, opstået gennem de to første
år, skulle tilrettelægge det afsluttende arrangement. Dette skete som
planlagt med succes og Svend Nielsens udtalelse i 2005: ”Vi håber,
at projektet er så bæredygtigt, at kunsthåndværkerne selv vil bære
det videre”, blev en realitet, idet den lokale gruppe af kunsthåndværkere fortsat afholder udstillinger af kunsthåndværk på højeste niveau,
i Det Røde Pakhus, på havnen i Hobro.
Bestyrelsen 2019

Formand: Peter Eskildsen, Brohusvej 14, 9500 Hobro. Tlf. 2448 1022
Næstformand: Helga Bonde, Ledsagervej 16, 9500 Hobro. Tlf. 2925 1825
Kasserer: Anne Bak Markers, Bramslev Bakker 12, 9500 Hobro. 6126 1223
Sekretær: Jane Holm Mogensen, Skovbovej 16, 9500 Hobro. Tlf. 2993 6539
Henning Christensen, Hovangsvej 12, 9500 Hobro. Tlf. 2873 7577
Jette Vinterberg, Fortunavej 11, 9500 Hobro. Tlf. 2294 9402
Mette Demmers, Skovbovej 3, 9500 Hobro. Tlf. 2035 5158
Søren Kjær, Katbjerg Oddevej 4, 9550 Mariager, Tlf. 9855 5280
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TAK TIL SPON

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro

Advokatfirmaet Søndergaard

Cafe´K

Skibsgade 19, 9500 Hobro

Sdr. Kajgade 8, 9500 Hobro

Det Ny Blåkilde

Fjorden Arkitekter

9500 Hobro

Sdr. Kajgade 4, 9500 Hobro

Himmerlands Teater

Hobro Værft

Sdr. Kajgade 18A, 9500 Hobro

Skibsgade 37, 9500 Hobro

hjbiludlejning

Mediehuset Wiegaarden

Smedevej 18, 9500 Hobro

Blåkildevej 15, 9500 Hobro

SDK Shipping Hobro

Tronholmen 49, 8960 Randers SØ
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NSORERNE!

SparNord Fonden
Hadsundvej 20, 9000 Aalborg

Brdr. Nielsen

Den Blå Fisk

Rugmarksvej 4, 9500 Hobro

Søndre Kajgade 22, 9500 Hobro

Gasmuseet

Hobro Lyntryk

Gasværksvej 2, 9500 Hobro

Sjællandsvej 15 B, 9500 Hobro

Højbjerg og Simmelsgaard

Karl Jensen

Skibsgade 44, 9500 Hobro

Lupinvej 14, 9500 Hobro

Søren Lundsgaard

Villumsign

Karlbyvej 6, 9500 Hobro

Smedevej 32, 9500 Hobro

Naturlig Beklædning

Bramslev Bakker 12, 9500 Hobro
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