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Velkommen til Kunst i Halsnæs 2019
Vi glæder os til igen i år at byde jer velkommen til værksteder, udstillingssteder og gallerier. Brug kataloget som inspiration til at planlægge dine besøg
hos kunstnerne og samtidig få nogle enestående naturoplevelser med undervejs.
Du kan bruge kataloget til at planlægge individuelle besøg efter aftale eller lægge en rute rundt til de kunstnere, som er med i årets ”Åbne Atelierdøre”,
der finder sted i weekenden d. 10. og 11. august mellem 11.00 og 17.00. Kom og få en snak med os og få et indblik i vores tanker og se vores værker.
På siderne 6-9 tager vi jer med rundt på en tur gennem Halsnæs. Der er nok inspiration til mange ture med familie og venner året rundt.
Vi håber, at du finder den eller de kunstnere, som du gerne vil besøge og at du får nogle gode oplevelser af kunst, kunsthåndværk og den smukke natur.
NYHED. ”Kunst i Halsnæs” har i 2019 indgået en aftale med Gjethuset om i fællesskab at arrangere ”Kunstnernes eget julemarked”. Det bliver 23. og 24.
november mellem 10 og 17 i Gjethuset med mange udstillere af kunst og kunsthåndværk, underholdning og gløgg i caféen. Endnu en understregning
af, at kunsten i Halsnæs har åbent hele året.
Mange hilsner – og på gensyn
Kunstnerne i Halsnæs
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Kunstens betydning i verden….
Og i Halsnæs!

Annette Beier Liisberg
Kunstterapeut, billedkunstner og galleriejer.
Betyder et rigt kunst-liv noget for det almindelige
menneske? Betyder det noget for os alle, rig som
fattig, at vi kan se
kunst uanset på
hvilket socialt niveau vi befinder os
- og uanset om vi
aldrig sætter vores
ben på et museum,
men bliver mødt at
gadekunstnerens
frække
postulat
i form af graffiti
smidt lige i hovedet?
Svaret er et klart og rungende ja! Fra de tidligste
tegn af menneskets opståen, kan vi i dag se, at det at
udtrykke sig kunstnerisk har været en fundamental
trang. Ja, det er vel det parameter, der adskiller os
fra dyrene - det, sammenholdt med at vi som tæn4

kende væsener ved, at vi skal dø, og har brug for at
sætte et eftermæle til de næste generationer - en
hilsen: Her er jeg - dette er mit budskab!
I Halsnæs har der langt tilbage været et righoldigt
udbud af kunstnere indenfor alle genrer. En af grundende er helt oplagt, at vi har den smukkeste natur
at lade os inspirere af, men også at vi som den industriens vugge vi er, har en stribe meget dygtige
håndværkere indenfor træ, metal, bådebygning og
andre håndværk.
Se f.eks. på en af de kanoner vi har bevaret fra Gjethuset. Nu i dag skal den ikke længere skyde, men
hver detalje er et
tydeligt tegn på at
nogle meget dygtige smede har
kombineret funktionalitet
med
æstetik og skabt et kunstværk! Det
vil de nok betakke
sig for at høre,
men sådan er det!
Se på en skibsskrue - et vidunder af 1000 års
udvikling og viden
om vind og vand, perfekt skabt i fuldendt harmoni
- skabt af funktionalitet og æstetisk sans også til inspiration for de kreative sjæle.
På beddingen i Havnen står skibene frit synlige med
deres smukke former og brugsspor. Et af de mere
oplagte elementer, der har dannet grundlaget for
det rige kunst-liv, vi kan prale af her på Halsnæs.

Fra at have
været en aktivitet, der foregik i
kunstnerens atelier, og ved festlige lejligheder
blev ferniseret
ved en udstilling
– har kunsten
udviklet sig til
en selvstændig
aktivitet, der har
skabt stor omtale og har nu stor
andel i “Brandet
Halsnæs”.
Kunsten er blevet meget synlig i landskabet - store
landart events - træskulpturer - murmalerier - samt
alle de kunstværksteder, der kan kontaktes året
rundt for et besøg og en snak med kunstneren selv
om værkernes tilblivelse.
Kunsten som erhvervsfaktor: Har det en betydning?
Kan kunst blive et erhvervseventyr? Ja - kunsten
skaber arbejdspladser! Den trækker et meget stort
antal turister til området, og de mange sommerhuse, der hvert år befolkes af feriegæster, der nyder det
store udbud af kunst i alle kategorier: Fra den stille
maler til de store professionelle kunstatelier - der
er alle udgaver. Kombineret med sandskulpturer,
kunsthåndværkermarkeder, events og et flot udbud
af spisesteder, hvor gæsten kan slappe af og hente ny energi til at se mere… Det betyder, at der er
sket en udvikling af arbejdspladser i et område, der

førhen nok i folke- og politikermunde hed “udkantsdanmark”, med faldende huspriser, stor ledighed og
flugt af de unge, der skal skabe fremtiden.
I de 15 år jeg har
beskæftiget med kunsten har det været en
markant drivkraft i
udviklingen. Ca. 20
nye gallerier/kunststeder har set dagens
lys. Det betyder, at
bliver bygget nyt,
huspriserne stiger og
der er gang i arbejdslivet. De lokale håndværkere har fyldte
ordrebøger og på det
seneste er de unge
begyndt at flytte hertil med børn til skoler
og foreningsliv.
Vi har ikke set enden på den udvikling. Jeg har ofte
forespørgsler i mit galleri om man skal flytte hertil?
Ofte fra de meget voksne, lad os bare sige velbeslåede pensionister, der ønsker at slå sig ned her og

nyde naturen og de
mange kulturtilbud
der også er.
Så kunsten som erhvervsfaktor skal ikke
overses! At kunsten
så har andre fordele i
sig udover den kommercielle del er det
vigtigt at fastholde.
Det kunstneriske budskab, som den enkelte
udtrykker, er ofte et
udtryk for de skismaer, der er i vores samfund. Klimakrise, flygtninge, hvidvask, forurening for blot at
nævne nogle. Fremmedgørelse via sociale medier,
den stigende forbrugsboble, vil ofte finde udtryk i
kunstnerens værk. Dette er vigtigt, for kunsten kan
noget som ingen anden lydløs kommunikation kan:
beskrive en tilstand så klart, at budskabet trænger
igennem de sproglige argumenter og vante modsigelser.
Derfor er det vigtigt - også set fra et politisk synspunkt - at fastholde kunsten og skabe muligheder
for den frie udfoldelse på alle niveauer.
Så tag kataloget i hånden og gå på opdagelse i et
skatkammer!
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Tag med på en oplevelsesrejse
i Halsnæs

”Kunst i Halsnæs” er en forening af alle de kunstnere, som er med til at gøre Halsnæs til et sted det er
godt at være og gå på opdagelse.
Kunstnerne og kunsthåndværkerne i dette katalog
er med til at berige os med deres kreativitet og dygtige håndværk. De er med til at gøre Halsnæs til en
levende kommune.
I det følgende vil vi tage dig på en rejse, hvor vi besøger alle kunstnerne og stopper op undervejs for at
nyde naturen, kunst i naturen, en bid brød og en øl
og måske en overnatning, så du er klar til næste dag.
Turen starter i Lynæs og følger så med uret rundt
gennem Hundested, Kikhavn, Nødebohuse, Hald
Strand, Liseleje, Melby, Torup, Evetofte, Asserbo og
østover mod Arresø. Den fortsætter sydpå mod Vinderød, Karlsgave, Frederiksværk og slutter i Ølsted.
Det vil nok være en stor mundfuld at se det hele og
rækkefølgen er ikke så afgørende. Start turen hvor
det passer bedst og sammensæt en tur, som passer
til dine ønsker. Dette er blot inspiration til ikke bare
en, men gerne flere ture rundt til kunstnere, kunsthåndværkere og den skønne natur. God fornøjelse.
Vi begynder hos Kurt Larsen (1),
der maler akvareller, oliemalerier og tegner
croquis.
Lige ved siden af kan du besøge
Anita Olsen (2), som arbejder i pil
og fletter kurve, tasker, fuglehuse
og meget mere.
Mod vest til Lynæs strand og Lynæs havn, som de seneste år har arbejdet med flere former for vandsport.
Ude ved kysten ligger resterne af Lynæs fort.
6

Mod vest finder du Anne-Birthe Weinreich (3), som
maler i olie, mest blomstermotiver, men også portrætter og fugle.
Motiver, der er inspireret af livet og
naturen i området. Få meter derfra
bor Karen Christensen (4), som arbejder i olie, akryl
og akvarel med naturalistiske motiver, hvor der leges med farverne,
deres samspil og modsætninger.
Lidt mod nord ligger Valdemar
Poulsens Høj, med flot udsigt til Rørvig og fjorden.
Og ved siden af den Lynæs Kirke fra
1901, bygget i kløvet kampesten.
Næsten som nabo til kirken har Karin Frederiksen (5) sit atelier. Karin
maler både abstrakt, men også naturalistiske billeder. Oftest indrammet i rammer af drivtømmer.
Efter en kort tur ud mod vandet
kommer du til Mille Klem (6), der i sit
galleri kan fremvise billeder i akvarel, akryl og olie samt
skulpturer i ler. På Lillebjergvej finder du Rie Lykke (7), som
i forbindelse med åbne atelierdøre
10.-11. august udstiller i galleri X-porten. Rie kan også besøges efter aftale.
På Søndergade finder du Tina Bendz
(8), for hvem drømmestof fylder en
del, f.eks. croquis omsat til maleri.
Mod nord kommer vi ind til Hundested, som har gennemgået en stor
udvikling de senere år. Det er et samlingspunkt for
mange kunstnere og kunsthåndværkere. Mange placeret i havneområdet, men inde i byen/ved hovedgaden er der flere kunstnere og gallerier, som bør
opleves, så dem starter vi med.

Lidt nede af Nørregade kommer du til Nygade, hvor
Kirsten Møller (9) byder indenfor i hus og have. Kirsten maler akvareller og underviser både i tegning og akvarel.
I selve Nørregade har Birgitte
Nehm (10) sit keramikværksted,
hvor hun fremstiller brugsting til
bord og hjem. Nyeste udvikling
er LED-pærer og keramik til belysning.
Lige rundt om hjørnet, i Østergade, kan du møde Jette
Holthe (11) og hendes surrealistiske
verden i akryl. Morsomme billeder,
der også kan give stof til eftertanke.
Heroverfor ligger Galleri Sunde
(12). Søstrene Gerd og Vibeke
præsenterer malerier og stentøjsfigurer.
Længere nede ad Nørregade ligger
GUBBEN, som om aftenen er oplyst
med en lysinstallation på pladsen foran. Det er et medborgerhus til kulturog fritidsformål, herunder til møder, arrangementer
og sammenkomster af enhver art. I GUBBEN udstiller Brian Siemenge, Kamma Kaae og Hanne Larsen
sammen i forbindelse med Åbne Atelierdøre 10.-11.
august. Resten af året kan kunstnerne træffes individuelt i deres atelier efter aftale. Brian Siemenge
(13) maler oliemalerier og fremstiller
skulpturer af fedtsten. Oftest med
motiver hentet fra naturens verden.
Kamma Kaae (14) er nordisk orienteret og udtrykker sig som billedkunstner i geologiske og arktiske abstraktioner. Du vil se akryl på lærred og tegninger med pigment liner og klip på papir.

Hanne Larsen (15) er inspireret af
naturens mangfoldighed og arbejder
med akryl/papir. Hanne bygger sine
billeder op lag på lag og for det meste
i meget klare farver.
Et par skridt fra GUBBEN får du mulighed for at hvile benene og få tanket op i Café Proviant (16). Det er en
familiedrevet café, med fokus på den
gode stemning og den gode kvalitet,
som åbnede i april 2017. De serverer god mad, vin,
øl og kaffe. Således opfrisket kan turen
gå videre til Arendal Keramik (17) på
Tværvej. Jette Arendal arbejder både
med brugskunst og unika og kan træffes på værkstedet efter telefonisk aftale.
På vej ned mod havnen i Hundested
skal du gå igennem Kajgaden. Der
er renoveret og indrettet nye værksteder med mange spændende, nye
kunstnere.
I starten finder du Galleri
Nord, som drives af Kirsten
Herse (18) og Jytte Bonde
(19). Der er fokus på Cleopatra smykker, spændende tekstiler og
malerier. I Kajgaden 13 finder du Galleri
Liisberg (20) med egne oliemalerier. Derudover er
borde af up-cycled træ og tæpper af læder, litografier og skiftende udstillinger af andre kunstnere. Annette har atelier
i Færgeterminalen, som kan besøges efter aftale. Sandskulpturfestivalen (21) har indgang fra Kajgaden og byder i 2019
på ”Mesterværker”, hvor kunstnerne fortolker kunst,
kultur, musik og arkitektur. Udstillingen er åben fra

10.maj til 20. oktober. Udenfor åbningstiden kan arrangeres firma/familiefester, fødselsdage, omvisninger og foredrag. I Kajgaden 7D finder du Bendix Copenhagen (22),
som er et nyt dansk smykkebrand
med en passion for kvalitet og design. Fagviden og service er prioriteret
højt, ønsket er at give besøgende mere
end smykker at se på - En oplevelse.
I Kajgaden 7F har Dorthe
Hybel (23) sit værksted. Dorthe
designer og udvikler alt på eget
værksted. Keramikken er primært skabt til køkkenet/ bordet, typisk klare, rene farver.
Efter Kajgaden går turen videre ad
Nordre Beddingsvej. Her har Jens
Brammer (24) sit værksted og galleri.
Jens har sin helt egen naivistiske stil,
hvor der næsten altid er garanti for
en høne eller to. I smøgen ligger Hamiltons Havne Galleri (25) og arbejdende værksted med malerier (ofte
med katte i fokus) og keramik, formet som små skulpturer. Midt på Hundested havn
ligger X-porten (26). Udstillingsstedet drives af Susanne Schulian
og bruges året igennem af mange
kunstnere til at præsentere deres
værker. Susanne Schulian (27) er selv en kunstner,
som arbejder med lysets brydning
i glas. Rosehill glas kan besøges
lige i nærheden
efter aftale.
Beddingen (28) er et kunsthåndværkermarked, som afholdes 14.16. juni i bådehallerne på havnen.

Her præsenteres professionelt, dansk kunsthåndværk over 3 dage, hvor resten af butikkerne og gallerierne i Hundested by også summer af aktivitet.
På kajen finder du ”De underlige
fisk”, som er et galleri med 3 kunstnere. Bill Højelsen (29) er marinemaler og skulptør, Elsebeth Westmark (29) er smykkedesigner og Irene Brøndum (29)
er keramiker. Yderst på kajen ligger
Backhaus-Brown (30) og Egeværk
(31) side om side. Det er ret praktisk,
da de gennem de seneste år har arbejdet meget tæt sammen om udvikling af
blandt andet glasskibene, som i dag
er internationalt anerkendte og udstillet verden over. I glaspusteriet kan
man hver dag følge arbejdet med
at forme de flotteste ting i mundblæst, håndlavet
glaskunst. Det samme gælder Egeværket, hvor man
kan kigge ind på håndværkerne mens de fremstiller
både brugsting og dekorativ kunst i træ.
Efter en spændende tur rundt
i Nørregade, Kajgaden og Nordre Beddingsvej kan du passende tage et hvil på Halsnæs
Bryghus (32), som står for øl,
mad og musik. Se menuen på deres hjemmeside.
Efter et kort hvil går turen videre nordpå. Lige ud til Kattegat og som genboer til Knud Rasmussens hus ligger Atelier Amalie (33). Amalie arbejder med
maleri, keramik og kunsthåndværk.
Lige i nærheden ligger Knud Rasmussens Mindevarde, Spodsbjergs Fyr og
Fyrgården, som er hjemsted for Hundested kunstfo7

-ening (34), der har udstilling med
forskellige kunstnere året rundt.
Lidt oppe ad kysten, lige før Kikhavn, bor Eva Hvelplund (35), som
er fotokunstner. Eva visualiserer
naturens
storhed og udstiller flere steder
i årets løb.
Følger du Nødebovejen nordpå kan du tage ind til Karin Faaborg
(36). Hun arbejder med olie på lærred, inspireret af ophold på Grønland,
Thailand og Schweiz. Lidt nordpå slår
Nødebovejen et
sving ind i landet
og der bor Karin Kabbelgaard
(37), som maler med inspiration
fra sine omgivelser og nuet. Enten på rejser eller i det
nære. Nu er vi på vej ind i landet (og i Halsnæs er det
alt, der ligger mere end 500 meter fra vandet). På vej
ned mod Torup kan du besøge
Inger Lindenstrøm (38). Inger
maler mest med akryl inspireret af sine mange rejser. Inger
giver gerne en kop kaffe i haven
til Åbne Atelierdøre. I Torup kan du i sommerhalvåret
se skiftende udstillinger i Kældergalleriet (39), som ligger under
Brugsen i Torup.
Torup er et kapitel for sig. Økosamfundet Dyssekilde med mange spændende huse er
i sig selv et besøg værd. På
Café Torup (40) kan du få vegetar- og veganermad, men
også smørrebrød, kaffe og
hjemmebagt kage.
8

Spisekammer Halsnæs (41) repræsenterer lokale
fødevarer og gårdbutikker. De afholder sommeren
igennem Torup Marked, hvor temaerne kan være
den heldige kartoffel eller den glade gris. På deres
hjemmeside kan du se en oversigt over alle de lokale
producenter. Lidt østpå, i Evetofte,
har Bodil Sylvest Bell(42) sit atelier, hvor der arbejdes med akvarel,
tusch gouache og andre materialer.
Inspirationen kommer fra naturen
omkring os. I Melby ligger B&B Melby Snedkeri (43), som tilbyder Bed &
Breakfast. Lyse værelser, have, terrasse og rimelige
priser til dig eller dine gæster. Hen mod Brødemose
Skov ligger Mikael Olrik´s (45)
atelier, hvor han arbejder med
Cityscape, byens pendant til
landscape. Fabulerende malerier i olie og akryl malet på et
net af kridt på sort bund. Mod
nord ligger Liseleje, med et
hyggeligt miljø og dejlige strande. Hvis børnene er
med skal I bruge lidt tid med dem på naturlegepladsen ”Havtyren”.
På Liselejevej har Lilli Larsen
(44) atelier og Galleri Thora. Lilli
arbejder med akryl og akvarel,
naturalistisk og abstrakt.
Fra Liseleje kan turen gå ind mod Asserbo, hvor Søren Keil (46) arbejder med tegning, grafik og maleri,
inspireret af naturen i området. Videre, forbi Asserbo
Plantage, hen mod Tisvilde hegn kan du møde Lisbeth Sonne (47), som driver
Galleri Tibirke. Et udstillingssted med fotokunst, mixmedia, keramik og malerier,

herunder egne værker
Galleriet ligger i nærheden af Asserbo slotsruin, som
sammen med de omliggende skove også er et besøg værd. På vejen
mod Frederiksværk bør du aflægge et besøg hos Robert McLean
(48), der er opvokset i Sydafrika og
henter meget af sin inspiration fra
landets farverige natur. Robert afholder malekurser
og arrangerer malerejser. I Vinderød, ud mod Arresø,
ligger Vinderød Kirke (49) med
en af Danmarks smukkeste
kirkegårde. Overalt står der
skulpturer og kunstværker.
Absolut en tur værd. I kirken
findes gravmonumentet for
Frederiksværks grundlægger
J.F. Classen.
Mod syd ved Arresødal skov
har Carsten Sardorf Dahl (50)
sit atelier. Carsten maler primært værker med psykologiske og religiøse undertoner i
sine landskaber og abstraktion. Mod øst, i Brederød, har
Lena Kristiansen (51) sit atelier. Lena maler akvareller
inspireret af stemningerne og lyset i landskabet.
Tager du en tur videre ad
Auderødvej kommer du
til Dronningholm Slotsruin.
Herfra går turen mod Frederiksværk. I 1756 fik Classen og Fabritius overdraget 90 tdr. land af Frederik V,
med den betingelse, at de skulle anlægge et krudtværk. Det åbnede i 1758 og fik navnet Frederiksværk.

Krudtværksområdet og mange af bygningerne findes stadig, men bruges til mere fredelige formål. I en
af dem har vi Ågalleriet (52),
hvor Frederiksværk Kunstforening arrangerer skiftende
udstillinger. I midtbyen ligger
Kunstnerhuset (53), som hen
over sommeren udstiller i
Gjethuset. Gjethuset (54) er et
aktivt kulturhus med koncerter og udstillinger hele året. Se
programmet på deres hjemmeside og nyd en forfriskning
i caféen. Strandvejen i Frederiksværk går mod syd til Roskilde fjord.
Her har Lillian Steen
Johansen (55) sit
atelier. Lillian maler
både naturalistisk
og abstrakt. Lidt
nede ad strandvejen
har T1 Sterling design (56) værksted.
Torben designer og
håndsmeder unika smykker i sølv og guld, diamanter og Tahitiperler. Der hvor
fjorden kommer til syne ligger
om sommeren en badebro
og et stykke ude et flydende
shelter til kajakroerne.
Lige i nærheden ligger Hvide
Klint (og Bakkestien), hvor
solnedgangene kan nydes fra
bænke i området, som også
byder på et shelter med bålplads.

Så går turen til Ølsted. Der finder du Misja skulpturpark (57). Misja er en internationalt anerkendt skulptør, som arbejder mest i Italien, men er opvokset i
Ølsted. I skulpturparken findes imponerende værker
og på
kroen, som står for parken findes mindre bronzeskulpturer
til salg.
Det har været en lang rejse, så
derfor er det passende, at slutte her. På Ølsted kro (58), som
tilbyder god mad og drikke,
samt logi for natten.

et sommerhus. Har du allerede et sommerhus kan
det måske betale sig, at leje det ud en del af året, så
endnu flere kan få glæde af naturen og besøg hos
kunstnerne.
Se deres annoncer side 46 og 47 og hør hvad de kan
tilbyde hos EDC Feriepartner(59) eller Novasol/ Dansommer (60).
Men rejsen behøver ikke at slutte helt. På bagsiden
af kataloget omtales ”Oplev Halsnæs” (61). Udover
dette katalog kan det være din guide til endnu mange oplevelser her hos os, som bor mellem Kattegat,
Arresø og Roskilde Fjord, hvor naturen inspirerer så
mange kunstnere.
Tak for turen og på gensyn hos en af os fra
”Kunst i Halsnæs”

Jul i Gjethuset (58)
I 2019 har ”Kunst i Halsnæs” indgået en aftale med
Gjethuset om at arrangere et stort julemarked. Det
bliver den 23. og 24. november i Gjethuset. Her kan
du se/gense mange af vore egne kunstnere, men
også kunst og kunsthåndværk fra andre dele af landet.
Skulle du have fundet inspiration til flere dage/uger
med rundture i området var det måske en idé at leje
9
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Tag med på en
oplevelsesrejse
i Halsnæs.
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Kurt Larsen

At gå i naturen med sin akvarelblok, og finde et
motiv, at tegne croquis, og hånden finder stregen
som øjet ser, se det er livet.
Et nyt lærred er som en ny dag, man ved aldrig
hvor det ender. En tegnepen kan også være en
god kammerat. At stå med dem begge. Se det er
livet.

Deltager i Åbne Atelierdøre
Kurt Larsen
Kløvervej 3
3390 Hundested
Tlf: 2041 3494
Mail: kurthundested@gmail.com
Åbent efter aftale.
12

3
2

Anita Olsen

Jeg arbejder i pil og fletter kurve, bakker, tasker,
fuglehuse og meget mere.
Først så høster jeg pilen, så bliver den sorteret,
bundtet og tørret i et helt år, før den bliver lagt
i blød. Nu kan jeg så forme pilen til alt hvad jeg
ønsker.

4

Karen Christensen

Jeg har malet i mange år med indflydelse af gode
undervisere på malerkurser i Danmark, Berlin,
Provence, Firenze og Efesos i Tyrkiet.
Motiverne er naturalistiske, farverne, deres samspil og modsætninger inspirerer mig.

Kom og få en snak om pilen og se hvad den kan
blive til.

Jeg arbejder med olie, akryl og akvarel og har
haft separatudstilling på Fyrgården i Hundested
kunstforening med temaet ”De Spanske Atlanterhavsøer”.

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Anita
Olsen 14
Fyrrehegnet
Pilehytten,
St. Karlsmindevej 47,
3390 Hundested
3390
Hundested
Resten
af året, udstilling på adressen,
Åbent
eller
se hjemmeside
åbent efter aftale tlf:
4058
9309
Tlf:
71 46 42
Mail:40jaka@email.dk
Mail:
anita@pilehytten.dk
www.karin-frederiksen.dk
www.pilehytten.dk

Karen Christensen
Søndergade 38 Lynæs
3390 Hundested
Mobil: 2936 5117
Mail: karen.christensen@youmail.dk

3

Anne-Birthe Weinreich

I år har jeg besluttet at åbne mit hjem og min
have til åbne atelier døre.
Dermed håber jeg at man kan få et indblik i min
verden og kan se hvor inspirationen til mine malerier kommer fra.
Jeg maler fortrinsvis blomstermalerier, dog maler jeg indimellem også portrætter og måger.
Alle mine malerier er inspireret af livet omkring
mig og jeg maler hovedsageligt for min egen
skyld. Det bedste jeg ved, er når maleriet er færdigt og jeg tænker, hvordan gjorde jeg lige det.
For så ved jeg at jeg har malet med mit hjerte.
Selv om jeg bruger en pensel ;-)
Alle mine malerier er malet med olie på lærred.
Kom og få en oplevelse og fruen giver kaffe i haven, hvis vejret ellers tillader det.

Deltager i Åbne Atelierdøre
Anne-Birthe Andreasen
Finmarken 6
3390 Hundested
Tlf.21453916
faentreprise@privat.dk
facebook/GallerietAnneBirtheWeinreich
13

5

Karin Frederiksen

6

Mille Klem

7

Rie Lykke

Livet er bevægeligt! Det gælder også min tilgang
til mine billeder, hvor jeg konstant er nysgerrig
efter at afprøve nye ideer og teknikker. Jeg bliver
inspireret af vores skønne natur heroppe, af himmelen, fjorden, havet, lys/skygge og farverne!
Oplevelser og stemninger i livet.
Bruger stadig indsamlet drivtømmer som rammer på mine maritime billeder. Maler med akryl
& olie.

Velkommen til Galleri Milleklem. Her viser jeg
mine billeder i akvarel, olie, akryl og skulpturer
i ler. At udtrykke sig kreativt har altid fyldt meget
i mit liv og givet mig store glæder. Det er mit håb
at mine billeder efterlader betragteren i en god
stemning. Har udstillet både i Sverige og Danmark. Har også udstillet i Zonta Frederiksborg
Hallen, Hillerød.

At male er at rejse og for mig en rejse ind i maleriet, hvor jeg starter med at klæbe mit eget
håndlavede papir på blændrammen. Jeg arbejder altid på mange billeder/serier ad gangen, da
jeg arbejder med oliefarver, som har lang tørretid og med de mange lag oliemaling får jeg den
stoflighed og udtryk som jeg ønsker.
I Pinsen 8.-10. juni udstiller jeg i mit atelier kl. 1117., hvor jeg vil vise, hvordan jeg arbejder med
papirfremstilling. Til Åbne Atelierdøre 10.-11.
august udstiller jeg i X-porten på Hundested
havn 11.00-17.00.

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre i X-porten

Karin Frederiksen
Fyrrehegnet 14 3390 Hundested
mobil: 40589309
Mail: jaka@email.dk
www.karin-frederiksen.dk
åbent efter aftale
14

Galleri Milleklem
Lærkevej 17
3390 Hundested
Åbne Atelierdøre 12-13/8 kl. 11-17
Andre tider ring gerne Tlf: 5023 8825
mille.klem@gmail.com
Facebook: Galleri milleklem

Rie Lykke
Lillebjergvej 45- 3390 Hundested
Mobil 21740089
Mail: rie.lykkep@gmail.com
www.rie-lykke.dk
www.kunstrunden.dk

8

Tina Bendz

Jeg arbejder med blandform oftest: akryl, olie,
kul, tusch, oliekridt, blyant og hvad der ellers
falder mig for ..... naturen er en evig inspirationskilde hvad enten det er farverne, formerne eller
elementerne.
Drømmestof fylder en del i mit univers - ikke
mindst croquis tegninger omsat til maleri.

Deltager i Åbne Atelierdøre
Søndergade 114, 3390 Hundested
Tlf. 2076 6701
2tinabendz@gmail.com
www.kunstrunden.dk
www.bendzgalleri.dk
Facebook/bendzgalleri
15

9

Kirsten Møller

10

Birgitte Nehm

11

Jette Holthe

Jeg maler akvareller. Med pigmenter i flydende
form fastholder jeg det skønne i hverdagen.
Jeg fanger en stemning, fascineres af lyset eller
miljøet - måske her ved Sjællands kyst eller på
en rejse til nord eller syd. Indimellem arbejder jeg
med umiddelbar ”leg” og sansning.
Som mangeårig leder af Københavns Billedskole
har jeg erfaring og underviser gerne i tegning og
akvarel.

Velkommen på mit værksted, her drejer, støber
og modellerer jeg min keramik. Vaser, skåle, kopper og større unika krukker. Det seneste projekt
er belysning med led pære og keramik sammen.
Jeg udvikler selv mine glasurer, det er et stort og
spændende område. Nogle ting får flere forskellige lag glasur, og uventede spændende udtryk
opstår. Jeg holder åbent de fleste ugedage i sommerperioden fra kl. 12-18 Resten af året torsdag
12-18 og når jeg ellers arbejder på værkstedet.
Ring gerne og lav en aftale på 51700084 eller skriv
på Facebook Birgitte Nehm Keramik

Jeg maler hjemmefra i eget studio, fortrinsvis
akryl på lærred. Er autodidakt. Har før været
meget optaget af det grafiske, former og figurer
i sort/hvid. Men er nu sprunget ud i den meget
spændende og surrealistiske verden. Til mine billeder knytter sig historier og portrætterne har liv.
De er som oftest morsomme, men kan også stille
oplevelsen i perspektiv og give stof til eftertanke.
Det op til beskueren selv at dømme.

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

I er velkomne til vort hus og have, Nygade 7,
der er en blind sidevej til Nørregade. Der er
også indgang overfor Hundested station.
tlf: 4798 6420 eller tlf: 2190 3744
mail: kirstenm@mail.dk
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Nørregade 23
3390 Hundested
Tlf: 5170 0084
Facebook: Birgitte Nehm Keramik
birgittenehm@gmail.com

Jette Holthe
Østergade 5
3390 Hundested
mob.: 42640117
mail.: jetteholthe@live.dk

12

Galleri Sunde

Deltager i Åbne Atelierdøre
Maleri og skulptur ved Gerd og Vibeke Sunde
Værksted: Østergade 8, Hundested
Tlf: 61656400 / 42484212
Mail: gallerisunde@gmail.com
Facebook: gallerisunde
www.gallerisunde.dk www.gerdsunde.com
17
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Brian Siemenge

Oliemalerier og små skulpturer i fedtsten.
Motiverne i oliemalerierne er hentet fra naturens
verden. Oftest er det close-up malerier, hvor jeg
maler detaljerne i naturen. I skulpturerne er det
mennesker og dyr der er motivet.

14

Kamma Kaae

Jeg er nordisk orienteret og udtrykker mig som
billedkunstner i geologiske og arktiske abstraktioner. En dyb interesse, der har ligget i mig altid.
Rumlige og skulpturelle former, der associerer til
arkitektur, kan iblande sig.
Du vil se akryl på lærred og tegninger med pigment liner og klip på papir. Min skoling sker på
kunstskoler primært i København.

15

Hanne Larsen

Mine malerier er bl.a. inspireret af naturens
mangfoldighed.
Jeg arbejder med akryl/papir mm og bygger
mine billeder op lag på lag og for det meste i meget klare farver.

Jeg sender til censurerede udstillinger.

Deltager i Åbne Atelierdøre i Gubben,
Nørregade 11, Hundested kl. 11-17
Efter aftale åbent på Lillebjergvej 20
3390 Hundested
Tlf: 2366 4023
briansiemenge@gmail.com
www.bskunst.dk
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Deltager i åbne Atelierdøre i Gubben,
Nørregade 11, Hundested kl. 11-17
Efter aftale åbent på hjemadressen/atelier
Lillebjergvej 9c,
3390 Hundested
mobil 2821 0223
www.kammakaae.com

Deltager i åbne Atelierdøre i Gubben,
Nørregade 11, Hundested kl. 11-17
Hanne Larsen
Strandvejen 5N
3390 Hundested
Tlf. 24246171
Web: www.gallerihannelarsen.dk
Mail: 48hala@gmail.com
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Café Proviant

17

Arendal Keramik

Vi serverer mad til frokost og aften med fokus
på de gode råvarer. Vi har god café kaffe og kage
samt et bredt udvalg af øl, vin og læskedrikke.

Jette Arendal Winther er uddannet keramiker og
billedkunstner fra Danmarks Designskole og
Kunstakademiet i København.

Bordreservation tages i mod på mobil eller sms.
Vi glæder os til at se dig i cafe Proviant

JAW arbejder både med brugskunst og unika og kan
træffes på værkstedet efter telefonisk aftale.

Med venlig hilsen
Karin Stage
The happy owner

Deltager i Åbne Atelierdøre
Proviant
Havnegade 2b, 3390 Hundested
Alfred Warrer’s købmandsgård
www.provianthundested.dk
Tlf 42158714

Arendal Keramik
Tværvej 10
3390 Hundested
Tlf: 2129 2763
www.arendal-ceramics.com
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GALLERI NORD

Galleri Nord

Galleri Nord er en kombination af værksted, butik og galleri.

Galleri Nord er en kombination af værksted, butik
og galleri.

Kirsten Herse og Jytte Bonde fremstiller her de smukke Cleopa-

Kirsten
ogerJytte
her de
tra smykker.
AlleHerse
halskæder
unika, Bonde
og består fremstiller
oftest af sjældne,
Cleopatra
smykker.
Alle
halskæder
er
antikkesmukke
perler, hentet
hjem fra mange
rejser. Alt
blandet
med

unika, og består oftest af sjældne, antikke perler,
hentet hjem fra mange rejser. Alt blandet med
håndsmedet sølv fra Istanbul og Afghanistan.

håndsmedet sølv fra Istanbul og Afghanistan.

Det store galleri rummer også et fuldt udstyret væveværksted,

Det store
rummer
et fuldt
udstyret
hvor Kirsten
og Jyttegalleri
fremstiller
lækre ogogså
spændende
tekstiler
i

hvor Kirsten
fremstiller
udsøgtevæveværksted,
materialer som for eksempel
alpaca, og
silke,Jytte
minkhår
og
lækre og spændende tekstiler i udsøgte materialer som for eksempel alpaca, silke, minkhår og
yakokseuld.

yakokseuld.

På væggene i galleriet hænger malerier af Kirsten Herse, hvoraf

væggene
i galleriet
hænger
malerier
afstort
Kirsten
mangePå
tager
udgangspunkt
i havnemiljøet.
Desuden
vises et
Herse, hvoraf mange tager udgangspunkt i havnemiljøet. Desuden vises et stort udvalg af litoGallerie Rasmus.
grafier af internationalt anerkendte kunstnere fra
Gallerie Rasmus.
udvalg af litografier af internationalt anerkendte kunstnere fra

Vi deltager i Åbne Atelierdøre.

Galleri Nord
Kajgaden
9, iHundested
Havn
Deltager
Åbne Atelierdøre
3390 Hundested

Galleri Nord
Kajgaden 9, Hundested Havn
www.gallerinord.dk
3390 Hundested
www.cleopatradesign.dk
www.gallerinord.dk
www.cleopatradesign.dk
Telefon: 24821524 eller 40145005

Telefon: 24821524 eller 40145005
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Annette Liisberg

Temaet for mine billeder i år handler meget om
det klimaændringerne gør ved naturen, dyrene
og os mennesker.
Vi har lånt vores jord, og bør blive bedre til at passe på den! Billedernes budskaber er stærke. Jeg
maler også mine havne og skibsmotiver, som jeg
har gjort i mange år. Men besøg mit galleri, og lad
os få en snak!
Jeg kan besøges i Færgeterminalen - færgevejen
4- og i mit galleri på Kajgaden 13 i sommerperioden.
Deltager i Åbne Atelierdøre
Galleri Liisberg
Salg og udstilling: Kajgaden 9
3390 Hundested
Atelier: Færgevejen 4
3390 Hundested
Tlf: 45+2282 3105 - mail: annette@liisberg.dk
www.galleriliisberg.dk
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Hundested Sandskulptur Festival

Mesterværker

Succesen fortsætter for 8. gang på den Internationale Sandskulptur Festival i Hundested. Årets tema er ”Mesterværker” og
kunstnerne har fået frie hænder til at fortolke kunst, kultur, musik
og arkitektur fra antikken til i dag.
Indendørs i den store bådehal danser de farvede lysstråler forlystelig over ”Den danske sangskat”. Her er rig mulighed for at
quizze sig gennem udstillingen – tør du ta´ udfordringen i
- gæt en sang.
Oplev den ganske særlige kulturattraktion på den driftige
havn, hvor sandskulptører, heriblandt flere verdensmestre,
skaber monumentale og forgængelige kunstværker i særklasse af gyldne sandkorn.
Festivalen er både sjov og inspirerende, og der er rig mulighed
for at skabe sin egen sandskulptur. På festivalpladsen
kan børn og barnlige sjæle
udfolde kreativiteten med
forskellige aktiviteter og
fordybe sig i sandet.
Cafeen byder på forfriskninger, mens ungerne
hygger sig i sandkassen.

Åbent 10. maj til 20. oktober
Alle dage fra kl. 10
Kajgaden 7 - Hundested Havn
www.sandfestival.dk
22
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Bendix Copenhagen

Bendix Copenhagen, et nyt dansk smykkebrand
med en passion for kvalitet og design. Besøg
Bendix Copenhagen på Hundested Havn i det
nye iværksætterhus Propellen. Fagviden og service er prioriteret højt, ønsket er at give besøgende mere end smykker at se på - En oplevelse.

Deltager i Åbne Atelierdøre
Bendix Copenhagen
Kajgaden 7D, 3390 Hundested Havn
Tlf. +45 31 79 10 60
Se åbningstider på
www.bendixcopenhagen.com/contact
Instagram og Facebook
@bendixcopenhagen
23
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Dorthe Hybel

24

Jens Brammer

25

Birgitte Hamilton

Dorthe Hybel – Keramisk Designer.
Besøger man Dorthe Hybels nye Butik/ værksted
i Kajgaden 7F, Hundested havn, vil man kunne se
keramik primært til køkkenet i glade farver, hvor
form og funktion går op i en højere enhed. Alt er
designet, produceret og udviklet fra bunden af
Dorthe.
Dvs. egne designs, egen udvikling af porcelæns-ler til udvikling af glasur.
Og selvfølgelig ”Handmade in Hundested” by
Dorthe...

Arbejdene værksted med maleri og keramik

Hamiltons Havne Galleri.
Galleri og arbejdende værksted.
Maleri & Keramik.
Birgitte Hamilton er medlem af:
Nordsjællandske Keramikere og Havnestriben

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Kajgaden 7F, 3390 Hundested
Mobil: 27126263
Facebook: Dorthe Hybel Ceramic
www.dorthehybel.com
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Nordre Beddingsvej 39j
3390 Hundested
brammerkunst.dk
Tlf: 2367 4312
Åbningstider: Vinter for det meste 9-16
mandag til fredag.
Sommer se min hjemme side

Ndr. Beddingsvej 39 / smøgen
3390 Hundested Havn
Tlf. 27497549
www.galleri-hamilton.dk
Facebook: Hamiltons Havne Galleri
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X-Porten

X-PORTEN, der ligger i fantastiske omgivelser
midt på Hundested Havn, byder på mange forskellige events, udstillinger af kunst og kunsthåndværk.
Du kan få flere informationer, herunder om, hvordan du selv bliver udstiller, på X-PORTENs hjemmeside eller på X-PORTENs side på Facebook.

27

Susanne Schulian

Susanne Schulian, Rosehill Glas
Lysets brydning i glas og de muligheder og begrænsninger, der er i at forme glas, har altid fascineret mig.
Hver ting - kunst som kunsthåndværk - bliver
unik. Jeg kan lide at udfordre og udforske glassets mange muligheder. Jeg bruger gerne glasset
i samspil med andre materialer som træ, sten,
beton og stål - både i små som store værker.

Deltager i Åbne Atelierdøre i X-PORTEN,
Ndr. Beddingsvej 39
3390 Hundested
Tlf. 22920055
www.x-porten.dk
www.facebook.com/xporten/
Mail: booking@x-porten.dk

Tjørnevej 8
3390 Hundested
Udstilling og værksted er åbent efter aftale
Tlf: 2292 0055
www.rosehill.nu
glas@rosehill.nu
25

Kunsthåndværkermarked

eddingen
28

Beddingen

Det bliver sjette år i træk, når vi i midten af juni åbner
de gamle bådhaller for det bedste af professionelt,
dansk kunsthåndværk. Langs kajen er der åbent i
gallerierne og på de arbejdende værksteder, og hele
området vil summe af kreativitet og kvalitet. Hundested Havn har en mangeårig tradition for både kunst,
håndværk og kunsthåndværk af meget høj kvalitet, og
de seneste år har området udviklet sig til et kreativt
centrum i Nordsjælland. Det er derfor helt naturligt at
udvide med et marked, hvor de dygtigste kunsthåndværkere kan udstille og sælge deres værker.
Fredag den 14. juni kl. 12-17
Lørdag den 15. juni kl. 10-17
Søndag den 16. juni kl. 10-16
Søndre Beddingsvej
3390 Hundested
www.beddingen.dk
Facebook.com/beddingen
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DE UNDERLIGE FISK

Irene Brøndum, keramiker.
Bill W. Højelsen marinemaler & skulptør.
Elsebeth Westmark, smykkedesigner.
Ud for ”Klap en Fisk Platformen” ligger det lille
galleri DE UNDERLIGE FISK med ægte unika
kunsthåndværk. Foruden vores egne ting keramik, smykker og malerier, sælger vi bronze- og
stenfigurer, tasker, sjaler, jakker, helsilketørklæder, glaskunst m.m. Sæsonen igennem udstiller
skiftende kunstnere deres malerier i kortere eller
længere tid.
Smykker kan købes på webshop www.elsebethwestmark.dk
Deltager i Åbne Atelierdøre
Galleri DE UNDERLIGE FISK
Ndr. Beddingsvej 39, Hundested Havn
3390 Hundested
www.deunderligefisk.dk
www.irenekeramik.mono.net
www.billhojelsen.dk
www.elsebethwestmark.dk
27

GLASSKIBE
GLASS AND WOOD
glasskibe.dk
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Backhaus-Brown

Nanna Backhaus Brown og Andrew Jason Brown
er glaskunstnerne bag det privat ejede glaspusteri. De skaber mundblæst, håndlavet glaskunst i
et unikt og moderne skandinavisk design efter
traditionelle håndværksmæssige metoder, med
en stor forkærlighed for de klassiske italienske
Pasterelliog Battutostilarter. Glaskunsten er enkel, elegant og smuk at se på og samtidig funktionel og skabt til at blive brugt og nydt hver dag.
De laver unika glaskunst, enkle og smukke serier
i glas, glasbelysning, større produktion af håndlavede glaslamper, samt skulpturel glaskunst
og glasudsmykning til private, virksomheder og
institutioner.
Deltager i Åbne Atelierdøre
Nordre Beddingsvej 26
3390 Hundested
Tlf: +45 4774 8520
Alle ugens syv dage kl. 10-17.
www.backhaus-brown.com
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To håndværk
To værksteder
To nationaliteter
En fælles historie
Et unikt samarbejde
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Egeværk

På Egeværk handler alt om kompromisløs dedikation til det sublime håndværk og kærlighed
til træet. Indehavere Mette Bentzen og Lasse
Kristensen lader sig inspirere og guide af håndværksmæssig kunnen fra deres bedste- og oldeforældres tid. Dog er deres optagethed af det
gode håndværk ikke nostalgisk, men visionær
og med fokus på håndværk, proces, skønhed og
højeste kvalitet. Hos Egeværk laves alle værker
nemlig på værkstedet og med en næsten spirituel tilgang til træarbejdet.
Besøg showroom og værksted på Hundested
Havn.
Deltager i Åbne Atelierdøre
Nordre Beddingsvej 24
Hundested Havn
Alle hverdage kl. 8 til 17
alle weekender kl. 10 til 17.
www.egevaerk.dk
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VORES BRYGHUS
Besøg dit lokale bryghus
til brunch, frokost,
aftensmad eller blot
en kold fra hanen.
Find os på havnekajen
med udsigt til livet på
skønne Hundested Havn.

Halsnæs Bryghus
Nordre Beddingsvej 35
www.halsbryg.dk
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Amalie Bechmann

Velkommen til Atelier Amalie, galleri og værksted
beliggende i det nordlige Hundested som genbo
til Knud Rasmussens museum og Hundested Fyr.
Vi er: billedkunstner Amalie Bechmann og keramiker/væver Bene Riemer. Vi byder på farverig
billedkunst, spændende keramik, kunsthåndværk og andet sjovt
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Hundested Kunstforening

Udstillinger i Fyrgården
6. april - 5. maj

Akvarel, oliemaleri

11. maj - 10. juni Foto
15. juni - 14. juli

Akrylmaleri

20. juli - 25. aug. Akrylmaleri
31. aug. - 29. sep. Akvarel
Deltager i Åbne Atelierdøre
Thulevej 4
3390 Hundested
www.atelier-amalie.dk
Instagram: amalie_bechmann
20937759
Åbent når skiltet er ude.
30

5. okt. – 17. nov

Medlemsudstilling

Fyrstien 1,
3390 Hundested
Åben: tor-søn & helligdage kl.13-16
www.hundested-kunstforening.dk
Åbne Atelierdøre 11.-12. august kl.11-17
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Eva Hvelplund

36

Karin Faaborg
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Karin Kabbelgaard

Visuel kunstner - kunstfotograf. Jeg drives af intuition og følelse mere end af teori, selvom mit
arbejde kan indeholde referencer til andre kunstnere og epoker. Jeg er opmærksom på tidens
strømninger, men vil helst lade min egen indre
strøm bestemme. Jeg arbejder med eksistentielle emner og med udgangspunkt i naturen.
Fremvisning efter aftale.

Jeg arbejder hovedsagelig med olie på lærred.
Min inspiration henter jeg fra mine nærmeste
omgivelser og fra mine længere ophold i Grønland, Thailand og Schweiz. Fra oktober til januar
er jeg på Hawai. Også det ophold vil uden tvivl
sætte spor i mit maleri. Abstraktionen er klart
dominerende, men også ”små historier” dukker
op i billedet.

•2 årig uddannelse på KBH. Billedeskole
•Kurser hos Ulrik Hoff
•Workshop på Academy M. Angel i Firenze

Deltager ikke i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Eva Hvelplund
Møller Ager 21, Kikhavn, 3390 Hundested
Mobil: 27297777
Mail: eva@hvelplund.info
www.evahvelplund.gallery

Jonathanvej 8, Nødebohuse
3390 Hundested
Mobil: 61633864
Mail: Billedkunstner@karinfaaborg.dk
Webside: www.karinfaaborg.dk

Jeg arbejder især i olie og akvarel, med afsæt i naturen
omkring mig i det skønne Halsnæs/Nordsjælland.

karin@stormsvalen.com
www.stormsvalen.com
Naturbutik & Galleri
Nødebovejen 89
3390 Hundested
tlf: 4841 2872 mob: 2718 7506
31
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Inger Lindenstrøm

Velkommen til Galleri Lind.
Siden 2002 har jeg malet mest med akryl. Jeg
eksperimenterer gerne med forskellige materialer i mine billeder. Jeg bliver inspireret på mine
mange kurser og rejser. Min nysgerrighed er stor
og det har også ført til keramik og smykker. Kom
og nyd en kop kaffe og hjemmebag i min have.
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Kældergalleriet

Udstillinger
9. marts - 5. maj

Medlemsudstilling

11. maj - 7. juli

Lena Birkedal Kristiansen

13. juli - 1. sept.

Elsebeth Nederlund

14. sept. - 2. nov.

Socorro Silva Agger, Jakob Bondegård,
Jasminika H. Mathorne, Jakob Agger

9. nov. - 28. dec.

Juleudstilling

Check hjemmesiden for øvrige planlagte arrangementer
Gode åbningstider (som Brugsen)
Deltager i Åbne Atelierdøre
Inger Lindenstrøm Jørgensen
Fyrrelunden 15, 3370 Melby
Mobil: 24 95 62 40
Mail: Inger.lind@mail.dk
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Café Torup

Café Torup er en hyggelig lille café ved Økosamfundet Dyssekilde i Torup. Dagens menu på tavlen
hver dag til vegetaren, veganeren samt kødspiseren. Derudover lidt smørrebrød, hjemmebagte
kager, udsøgt te samt god kaffe. Vi køber så meget
økologisk vi kan, - og lokale varer for bæredygtighedens skyld. Velkommen til alle - fra nær og fjern!
Åbningstider:
Tirs- og torsdag kl. 10-18
Ons- og fredag kl. 10-20
Lørdag kl. 10-16 - Lukket søndag og mandag

Deltager i Åbne Atelierdøre
Torupvejen 156 - Torup
3390 Hundested
www.kaeldergalleriet.dk
Facebook
Åbne Atelierdøre lørdag+søndag kl. 8-17

Café Torup
Solen 1a, Torup
3390 Hundested
Tlf. 9392 3300
Mail: kontakt@cafetorup.dk
www.cafetorup.dk

Torup Marked
Lokalt madmarked, vi kalder det kilometermad

Markedsdage 2019

Fra kl. 10:00 - 15:00
på Dyssekilde ST. i Torup
8. 6

Markedsdage

22. 6

Markedsdage

6. 7

Markedsdage

20. 7

Markedsdage

3. 8

Markedsdage

17. 8

Markedsdage

31. 8

Markedsdage

14. 9

Markedsdage

28. 9

Markedsdage

12. 10

Markedsdage
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Spisekammer Halsnæs

Lokale fødevarer fra Halsnæs - spis ordentligt!
Gårdbutikker - Torup Marked - Oplevelser - Spisesteder
Grøntsager - kager - sylt - mel - kød - æg - honning brød - frugt - bær og meget andet

Læs mere på facebook @TorupMarked

Facebook: Spisekammer Halsnæs
www.spisekammerhalsnaes.dk
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Bodil Sylvest Bell

Jeg finder inspiration overalt i naturen.
Mit hovedmedie er akvarel, som jeg kombinerer
med tegning, tusch, gouache og fotos.
Mine billeder er fra de sidste mange år fra mit lokalområde, Nordsjælland.
Der er åbent efter aftale.
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B&B Melby Snedkeri

B&B i hyggelig landsby omgivet af dejlig natur.
Tæt på Liseleje, Frederiksværk, Hundested og
Tisvildeleje. Gåafstand fra Melby Station og 2 km
fra Liseleje sandstrand. Lyse værelser, stort fælles
køkken/opholdsrum, flere værelser med direkte
udgang til haven og terrasse. Alle gæster har adgang til have med havemøbler. Handicapvenligt.
Velegnet til grupper. Enkeltværelse 300 kr./nat.
Dobbeltværelse 500 kr./nat. Morgenmad kan tilkøbes for 60 kr./person. Gratis trådløst internet.

Deltager i Åbne Atelierdøre
Langekærgårdsvej
2, Evetofte
Kurt Larsen
3370
DK-Melby
Kløvervej
3
Mobil
(0045) 22178280
3390 Hundested
mail:
bodille@bell.dk
Tlf: 2041
3494
www.bell.dk
Mail: kurthundested@gmail.com
Åbent efter aftale.
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Lilli Larsen

Kom og se mine smukke malerier i mit atelier og
lille Galleri Thora.
Jeg maler naturalistisk, abstrakt og gerne blandet naturalistisk/abstrakt.
Kattemalerier er mit ’hjertebarn’ og jeg maler
gerne Jeres kat efter et foto.

Deltager i Åbne Atelierdøre
B&B Melby Snedkeri
Melbyvej 83
3370 Melby
Tlf. 2180 1007, 2916 1667 og 2833 2033
Karnavinther@hotmail.com

Åbent når flag er ude eller efter aftale
tlf 2712 2660
Liselejevej 71
3360 Liseleje
mail:lillizenia@gmail.com
www.lillilarsen.dk
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Mikael Olrik

Jeg er uddannet fra Kunstakademiet som arkitekt, og har virket som sådan i mange år. De
seneste 15 år har jeg udelukkende arbejdet som
billedkunstner.
I mine malerier har jeg en ide om, at beskueren
skal gå en tur i billedet, ja også ind bag ved og
fornemme det man umiddelbart ikke ser. Når
jeg maler billederne skaber jeg min helt egen
metropol. Jeg opfatter byen som et landskab Cityscape - og min arkitektbaggrund kommer
mig til gode, når jeg konstruerer perspektivet på
lærredet, med kridt på sort bund, som et underliggende grit.”
Deltager i Åbne Atelierdøre
Merkurvej 6
3370 Melby
www.mikaelolrik.dk
Tlf. 51901674
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Søren Keil

47
3

Lisbeth Sonne

Jeg er uddannet som maler og grafiker på Det
Kongelige Danske Kunstakademi.
Jeg har siden hovedsageligt arbejdet med tegning, grafik og maleri. Min motivverden er inspireret af naturen og området omkring Halsnæs.
Besøg mig på Atelier Keil, og se det spændende
udvalg af blyantstegninger, pastiller, akvareller
og oliemalerier.

”Lisbeth Sonne er en spændende kunstner, der
har fundet sine helt egne former for udtryk. Hun
arbejder i såvel malerier som kunstfotos og bevæger sig mellem det figurative og det abstrakte,
det genkendelige og det udfordrende for beskuerens virkelighed. Hun lader oplevelsen og
tolkningen stå åben i sine billeder. Tolkningen
kommer til at afhænge af beskuerens egen sindsstemning. Hun skaber kunst, som folk husker
stopper op og undres over, det sætter et eller
andet i gang. ”
- Kunstavisen 2017/7 Kirsten Sommer

Deltager i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Søren
Keil
Kurt Larsen
Onkel
Petersvej
5
Kløvervej
3
3300
3390 Frederiksværk
Hundested
Tlf: 2674
2041 5947
3494
soeren-keil@sol.dk
Mail: kurthundested@gmail.com
www.onkelpetersvej.dk
Åbent efter aftale.
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Galleri
Tibirke
Fyrrehegnet
14
Bisp
3390Absalonsvej
Hundested 2, (vejen ned til Asserbo Slotsruin)
3300
Frederiksværk
Resten
af året, udstilling på adressen,
Åbningstider:
Se www.galleritibirke.dk
åbent efter aftale
tlf: 4058 9309
lsonne@mail.tele.dk
Mail: jaka@email.dk eller
Tlf:
2014 5420
www.karin-frederiksen.dk
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Robert McLean &
Annette Hornung

Malerier udført i Olie & Akryl
Motiver inspireret af livet, oplevelser og rejser primært Afrika
Udstillinger i kunstforeninger
Portrætter & Udsmykningsarbejder på bestilling
Undervisning, Malerejser samt Malekurser aften & weekend
Deltager i åbne atelierdøre

Atelier & fast udstilling
Helsingevej 132 Asserbo (på sandet)
3300 Frederiksværk
Åbent efter aftale
tlf. 6134 0235
www.maleskolen.dk
kontakt@maleskolen.dk
37
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Kunst ved Vinderød Kirke

Vinderød Kirkegård er en af Danmarks smukkeste kirkegårde beliggende med en storslået udsigt over Arresø. En vandrertur på kirkegården
med de mange skulpturer og kunstværker er en
fin sanseoplevelse for både børn og voksne året
rundt. Inde i kirken findes Johan Frederik Classens Gravmonument.
I forbindelse med markering af J.F. Classens 225års dødsdag er monumentet blevet afrenset og
restaureret, så det nu fremstår smukt og imponerende.

Preben Boye: ”De tre Søstre”

Bronzeskulpturer: Strassacker

foto: Anne Sandner

Udsigten fra Lundbye´s bænk
Oplev turen og nyd udsigten fra Arresødal
mod Vinderød Kirke
L. A. Ring har malet ”Lundbyes bænk ved
Arresø”, 1899, Ordrupgaard
J. Th..Lundbye har malet ”Vinderød Kirke ved
Frederiksværk”, 1837, Statens Museum for
Kunst
Det Classenske Gravmonument i Vinderød Kirke
Marmorsarkofag udført af J. Wiedewelt
for Frederiksværks grundlægger
J. F. Classen ( 1725 - 1792 ) foto: Nordisk Konservering
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Carsten Sardorf Dahl

”Alting bevæger sig fremad enten kraftfuldt og
eksplosivt eller undseeligt og som langsomme
skygger. Den kraft, der driver mig i den kunstneriske voldtægt - er altets kraft. Jeg males eller
spilles. Jeg kastes igennem disse enorme rytmer
og igennem lysets og mørkets interferens - og må
blot agere redskab.
Samtidig er jeg også som et vand. Alting bevæger
mig og alting spejler sig i mig. Enhver vind får mit
indre til at svaje og under vandet et uendeligt dyb
som søges undersøgt.
Jeg har aldrig valgt kunsten. Den har siddet
på min ryg som en anden staurolit. Den vil mig
noget, eller snarere - DÈT vil mig noget og med
kunsten som redskab. Mængden af universelle strømme går igennem mig og med en sådan
hast, at disse indtryk bliver kommunikeret som
aftryk i min sjæl på en tidløs måde. Den eneste
måde at leve med intensiteten af disse aftryk af
indtryk, er : UDTRYK.”

Deltager i Åbne Atelierdøre
Ateliet er åbent efter telefonisk aftale
Tlf. 4035 9088
Carlsvej 18
3300 Frederiksværk
www.carstendahl.dk
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Lena Kristiansen
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Ågalleriet
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Kunstnerhuset

Akvarel er et fascinerende og udfordrende medie. Symbiosen mellem pigment, vand og papir er en leg, et
skuespil med sine egne iboende kvaliteter.
I de lette flydende flader opleves netop akvarellens
egenart, når farvepigmenterne blander sig indbyrdes i
samspil med vandet, i deres helt eget liv. Pigmenter der
smelter sammen i fordragelighed eller strides indbyrdes
om den tildelte plads. Tunge pigmenter der lægger sig
dybt i papiret og lette der næsten svæver på overfladen.
Lyset er hovedaktøren. Landskabet med den store himmel og overvældende lys. Dis og sol, tågede monokrome dage, farverne og stemningerne. Indtrykkene fortolkes, forenkles og fæstnes på papiret.
Åbent efter aftale.

4. – 25. maj

Billedkunster Sara Gade

Kunstnerhuset udstiller i Gjethuset

1.- 22. juni.

Billedkunstner Lisbeth Nielsen
Lystrand

30. juni til 9. august.

Deltager ikke i Åbne Atelierdøre

Deltager i Åbne Atelierdøre

Lena
Kristiansen
Kurt Larsen
Sonnerupvej
Kløvervej 3 3, 3300 Frederiksværk
Mobil:
2971 3316
3390 Hundested
Mail:
lenabirkedal@gmail.com
Tlf: 2041
3494
Facebook:
Akvarel – Lena Kristiansen
Mail: kurthundested@gmail.com
Åbent efter aftale.
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30. juni -26. juli. Sommerens temaudstilling ”MAD”
3. – 24. aug.

Johanne Helga Heiberg Johansen

7. – 28. sep.

Vibeke Glarbo

12 okt. - 2. nov. Hans Pauli Olsen

Hans Futtrups
Fyrrehegnet
14Sti 3
3390 Frederiksværk
3300
Hundested
Restento-sø
Åben:
af året,
kl. 13-16
udstilling på adressen,
åbent efter aftale tlf: 4058 9309
www.kunstforeningen.dk
Mail: Atelierdøre
Åbne
jaka@email.dk
kl. 10 -17
www.karin-frederiksen.dk

Deltager i Åbne Atelierdøre
Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk
udstilling@gjethuset
www. Gjethuset.dk
tlf. 47 77 06 07
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Gjethuset

Gjethuset - Nordsjællands smukkeste kulturhus! Oplevelser for hele familien - alt fra koncerter til foredrag til
teater, kunst og børneevents.
19-22. sep Halsnæs Jazzfestival 2019
4 okt. Thorbjørn Risager & The Black Tornado
10 okt Torben Chris- Stand up
11. Okt Hit med 80’erne
17 okt. Trioen Jensen - Mandipira - Puggaard-Müller
24 okt. Jan Hellesøe - Hypnotisør Foredrag
9 nov Rugsted & Kreutzfeldt
21 nov Folkeklubben
27 nov Hanne Boel
12 dec. DR Big Band: Julekoncert
Læs mere og køb billet på: www.Gjethuset.dk

Gjethuset
Gjethusgade 5
3300 Frederiksværk
E-mail: gjethuset@gjethuset.dk
Tlf. 40705030
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Lillian Steen Johansen

Galleri Steen
Mit atelier er mit frirum, mine tanker og ideer er
mangesidige, i dag maler jeg naturalistisk, i morgen abstrakt, og inden jeg ser mig om, har jeg
skabt en skulptur.
Mit atelier /galleri er åben fra 12 – 17 – dog kan
jeg være ude af huset, så ring gerne inden.

Deltager i Åbne Atelierdøre
www.LilliansKunst.dk
Kurt Larsen
Instagram
Kløvervej 3Galleristeen
Facebook
Galleristeen
3390 Hundested
Mail:
Ledo@privat.dk
Tlf: 2041
3494
Strandvejen
29a, 3300 Frederiksværk
Mail: kurthundested@gmail.com
Tlf.
50851612
Åbent
efter aftale.
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Torben Haugaard

T1 Sterling Design
Smykker i guld og Sterling sølv. Designet og fremstillet på eget værksted. Mød mig på Beddingen
14.- 16. juni i Hundested eller kom forbi værkstedet til Åbne Atelierdøre 10.-11. august, eller efter
aftale alle andre dage. Jeg køber guld og sølv til
omsmeltning og reparerer eller tilpasser smykker i guld og sølv. Se alle smykkerne på artlet.
dk . God fornøjelse med dit besøg hos de mange
kunstnere i Halsnæs.

Deltager i Åbne Atelierdøre
Strandvejen 81 G
3300 Frederiksværk
Mobil 40 31 01 15
Mail: torbenhaugaard@yahoo.dk
www.artlet.dk
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Ølsted kro

Midt i Ølsted ligger kroen, som i parken rummer en stationær udstilling af skulpturer udarbejdet af
Misja Kristoffer Rasmussen. I krostuen findes mindre værker udstillet.
Kroens faste åbningstider er hver dag fra kl. 17.30 - 21.30 undtagen søndag.
Lørdag og søndag er der åbent for frokost fra kl. 12.00 - 15.00.
Vi opfordrer til at bruge vores hjemmeside http://www.olstedkro.dk hvorfra der er link til Misjas side.
44

Misja skulpturpark

I skulpturparken kan du opleve værker af Misja,
som blandt andet har modtaget en pris fra ”By
og Land 2017”. Skulpturerne gengiver græske guder, mennesker og dyr støbt i bronze. Misja bor
og arbejder for det meste i udlandet, men er ofte
i Danmark for at udstille.
”Ølsted International 2019” er en ny udstilling i
” Misja og Ølsted skulpturpark”, som tænkes påbegyndt i juni 2019 med store navne som Hanne Varming, Ivan Theimer, Josef Salamon, Peter
Mandl, Matteo Lo Greco, Sandro Del Pistoia, Yemisi Wilson, Paola Michela Mineo, Giovanni Da
Monreale, Ulrik Wintersborg, Jan Lohmann og
Misja Kristoffer Rasmussen.
Misja skulpturpark
Ølsted Kro
Hovedgaden 16
3310 Ølsted
Parken er åben hele året fra 9-21
www.misjaart.com
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Kunstnernes eget
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Julemarked

23. november og 24. november, 2019, kl. 10.00 til
17.00 i Gjethuset i Frederiksværk
Velkommen til et af årets største julemarkeder
med kunstnere og kunsthåndværkere i den store udstillingssal, underholdning, café og stader
med juleting i forhallen. Foran Gjethuset kan du
sågar købe årets juletræ. Det marked er et besøg
værd som optakt til julen.

Gjethuset
Gjethusgade 5
3300 Frederiksværk
E-mail: gjethuset@gjethuset.dk
Tlf. 40705030

45

Tjen 40.900 kr.
skattefrit
Tjen penge på dit sommerhus,
når du ikke selv bruger det.

Hos os får du:
service
✓ Høj
og tryghed

✓ Fleksibel
udlejningsaftale
lokalt
✓ Stort
engagement

✓ God indtjening

Feriepartner – en god oplevelse
Start en skøn sommerhusferie i Danmark
på www.feriepartner.dk/liseleje

Liselejevej 60
3360 Liseleje
Tel. +45 47 74 63 34
liseleje@feriepartner.dk

46

70950_FP_Ann_Liseleje_190x125_TK2.indd 1

22/01/2019 15.48

Vi mangler sommerhuse til udlejning
Tjen 40.900 Kr.

SKATTEFRIT

Kontaktinformation:
Lisbeth Thomsen • Telefon: 2081 9969

Smidstrup Strandvej 59 • 3250 Gilleleje

novasol.dk
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Find flere oplevelser på
www.OplevHalsnaes.dk
Eller følg Oplev Halsnæs på
Facebook
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