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Mange lyttede interesseret ved åbningstalen, bl.a. andre
af havnens øvrige aktører.

Keramiker Nina Gresvig fra kunstnergruppen Villvin i den
norske by Risør takkede ildsjælene - de danske
kunsthåndværkere for deres store engagement.

Der blev udvekslet meninger og erfaringer både mellem
danske og norske kunsthåndværkere og mellem
kunsthåndværkere og presse.

600 deltager ved
officiel åbning

Stort fremmøde ved den officielle åbning af
"Havnen i hånden" søndag den 8. august, hvor
Det Røde Pakhus løbende var fyldt med 100-200
mennesker. Cirka 600 besøgende i alt skønner
arrangørerne.

Se glimt fra dagen for kunsthåndværker-udstil-
lingens fernisering og hvor "Havnen i hånden"
officielt blev åbnet.
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De mange flotte kunsthåndværksarbejder bjergtog
publikum. Her ses både tekstil-skulptur, papir-installation
og knive.

Specialfremstillede metalbassiner med vandspejl samlede
helhedhedsindtrykket, fremhævede værkerne, gav gode
effekter og ro i sjælen.

Pakhusets rustikke udtryk blev af udstillingen fortolket,
understreget og bearbejdet med opsigtsvækkende, positive
reaktioner.

Kl. 12 var der fremvisning af strik fra Pi'Lo. Utraditionel
beklædning med multi-anvendelse.

Spændende indfarvning af mohair-strik med efterfølgende
filtning. Hvad der er ærme, hals, op eller ned kan varieres
på utallige måder hos Pi'Lo.

Publikum var både eftertænksomme, overraskede og ledt
til latter under det spændende "modeshow".
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Gulve, vægge og lofter i det gamle pakhus var prydet med
kunsthåndværk.

Kreamik, drager, trækunst, stenskulpturer vækkede
interesse hos alle uanset alder  - både ældre...

..og hos børn, som blev fascineret af små både i
bassinerne. I dette billede ses også  pileflet og montre
med  knive og smykker

Uden for Det Røde Pakhus lagde træskibet "Agape" til kaj
- klar til åbent skib de følgende hverdage.

Tusindvis så
kunsthåndværk

I løbet af uge 33 besøgte tusindvis af interes-
serede udstillingen i Det Røde Pakhus

Se glimt af de udstillede værker på "Havnen i
hånden"s kunsthåndværker-udstillingen.
Der er naturligvis ikke fotos af samtlige værker
fra den store udstilling
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I forgrunden ses Henning Christensen (stenskulpturer):
Stor stenfigur
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Vibeke Borresen Krog (keramisk formgivning):
Stor krukke med hvide striber, fad med firkant, rosa
vippekruppe med hals, oval rosa krukke, blåt zigzagfad

Harfin Haugen (træskulpturer):
træskulpturer samt stave

Arnfinn Haugen (træskulpturer): Stave, træskulpturer.
Helga Bonde Hansen (pileflet):
Fugl Phønix

Ketil Olav Sand (drage): Løpejenter.
Henrik Wessel Fyhn (stenskulpturer):
Fuglehoveder, plantemenneske

Ketil Olav Sand (drager): Øyne, tango.
Arnfinn Strand (keramik):
Masker og skjolde
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Arnfinn Strand (keramik):  Skjolde

Leif Bodh Nielsen (Guld- og sølvsmykker):
Armbånd

Henrik Wessel Fyhn (Stenskulptur):
Øgle

Pi'Lo, Pia Christensen og Lotte Kjær (tekstilformgivning):
Petrol tunica, rød poncho, rødbrun cardigan, rødbrun
nederdel

Pi'Lo, Pia Christensen og Lotte Kjær (tekstilformgivning):
Karry tunika, sort nederdel, sort tørklæde hul

Anne Aanerud (tekstilkunst): Kryss

Anne Aanerud (tekstilkunst): Rødt rektangel
Salgsbord med postkort samt
Laila Falther Jensen: både
Bibiche Mourier: flaskeåbnere
Helga Bonde Hansen: kurve

Michael West (knive):
knive i glasmontre.

Nina Gresvig (keramik):
Blå fade

Helga Bonde Hansen (pileflet):
Rund kurv

Laila Falther Jensen (Installation/ papir):
Sejl, papir og pil.
Ketil Olav Sand (drager): Tango
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Bitten Hansen (tekstilkunst):
Søjler: Rosswell dragon, Rosswell flower, Rosswell snake
Billeder: Storied tails

Sidsel Hednebø (tekstil/ broderi):  Kjærlighetsviten 1-9

Bibiche Mourier (keramik):
12 Kvadratskåler, 12 Små kvadratskåler

Dorthe Palm Hansen (læder/broderi):
Hørposer med broderi.
Michael West (knive): Kniv med etui

Henning Christensen (stenskulpturer): Lille stenfigur

Fotos fra  havnens aktiviteter

Spændende
udstillinger på havnen

Alle deltagere på Sydkajen oplevede markant
forøgede besøgstal i "Havnen i hånden"s uge 33.
Se glimt af de mange udstillinger og aktiviterer
fra håndværk og havnens virksomheder. Der er
naturligvis ikke fotos af samtlige aktiviteter
blandt det store udbud
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Her under og til højre ses tømrer- og murerarbejde udført
af elever fra Aalborg Teknisk Skole - Bygge og anlæg
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Hobro Værft restaurerer gamle træskibe

Olieaftapning fra tank på Hobro Værft

Søspejderskibet "Agape" fremviste skibshåndværk
og tog et par sejlture

Livet ombord på "Agape" lægger op til fællesskab, arbejde
og sejlads

Lystfartøjsmuseet har en stor samling af både små og store
sejlbåde ..og gratis adgang hele uge 33

Himmerlands Egnsteater udstillede scenemodeller,
tegninger og billeder

På første sal i Himmerlands Egnsteater kunne både model
og færdig udgave af en scenografi opleves

I Gasmuseets have ses en model af hovedgaden i Hobro -
Adelgade - anno 1900

Inde i Gasmuseet kan man foruden at se den meget store
udstilling bl.a. prøve at se forskellig flammefarve ved
forbrænding af forskellige grundstoffer

I Glastanken - glaspusteriet ved Gasmuseet - både
mundblæses og støbes glas

Mange færdige glasarbejder er udstillet og til salg i
Glastanken
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Hos møbelforretningen Rosborg Nielsen kunne den stolte
ejer fremvise "Kongemøbler" fra Fredericia Furniture

Ved siden af Fjordens Tegnestue var opbygget en ny
udstilling med arkitektur i hobro.
..både gamle tegninger (her Fritsehus)

.. og flotte modeller fra Thyge Thygesen

Solen skinnede over uge 33 og Havnen i hånden - både
Ishuset Den Blå Fisk (herover) og Musikcafeen fik solgt
både fadøl og læskende is
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Solskin af besøgende
til Hobro Havn

Havnens restauratører afrundede ugen med fol-
kelige arrangementer.  Alle udstillinger oplevede
forøget besøgstal - stor succes.
Se glimt fra en af de sidste dage i uge 33
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Teknisk Skoles træ-pavillon var færdig og publikum kunne
se havnen fra toppen af "Sonofon-siloen"

... hvor der er god udsigt både til Mariager Fjord,
Ishuset "Den blå fisk", Hobro Værft...

...og udsigt til den indre del af havnen:
I billedet ses øverst til højre Teknisk Forvaltning og
HydroTexaco.
I venstre side ses (fra oven) beboelse, Rosborg Nielsen
Møbler, Fjordens Tegnestue, Musikcafeeen, Fjordline
Shipping, Det Røde Pakhus og Lystfartøjsmuseet.
Vejen mod vandet er "Søndre Kajgade".
Vejen bag pakhusene er "Skibsgade".

Ishuset Den Blå Fisk havde bolsjekogning i teltet
..Og mange - især børn - fulgte meget opmærksomme
med i demonstrationen.. ..Og elskede smagsprøverne

Masser af godt vejr går hånd i hånd med en kold fadøl.

Ophedede børn nød en kamp på linien og taberen var faktisk
glad for en tur i baljen
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Marked på havnearealet, hvor det var muligt at erhverve
sig f.eks. krydderolier, honning og lidt at spise fra grillen.

Havnens teater -  Himmerlands Egnsteater - havde
udendørs orkester

Musik, sang og sol på Havnen

Havnen i Hobro er nydelse og samvær

Både kærlighed og kærlige diskussioner fandt vej til havnen
i skønt vejr

Havnen var weekendens populære besøgsmål

Familier var glade for de mange arrangementer på havnen

Uge 33 er sommer i Hobro. Havn, værft, ishus, marked -
Alle nød det dejlige Hobro på havnen

Havnen var fyldt med glade mennesker på begge sider
af bolværket

Mange skibe -  herunder store træskibe - gæstede Hobro
i løbet af ugen. Det Røde Pakhus ses i baggrunden

Må jeg bruge et af
billederne?

Kun hvis det aftales skriftligt. Send en e-mail
til fotograf@havnenihaanden.dk og aftal nær-
mere.

På gensyn i 2005

Havnen i hånden - uge 33:

fra fredag den 12. august
til søndag den 21. august

Følg med på www.havnenihaanden.dk


