
Velkommen
Hele Sydkajen i Hobro står i kunsthånd-
værkets og håndværkets tegn i uge 33.
Oplev et aktivt erhvervsliv, arbejdende
kunsthåndværkere og spændende
udstillinger.

Officiel åbning
Alle er velkomne søndag den 8. august
kl. 11.00 i Det Røde Pakhus, hvor Børne-
og Kulturudvalgets formand Jan Hviid
byder velkommen. Ud over musikalsk
underholdning vil der være fremvisning
af design i strik.
Den store kunsthåndværkerudstilling
med norske og danske  kunsthåndværk-
ere åbner i Det Røde Pakhus.
Der vil være mulighed for at møde
deltagende kunsthåndværkere.
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Hobro Turistinformation
Adelgade 30
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  96 57 66 13
Web: www.visithobro.dk
og
www.haandenihavnen.dk

KeramikKeramikKeramikKeramikKeramik
Nina Gresvig
Urbakken 1, N-4950 Risør
Tlf. +47  37 15 30 66
Værksted:Risør Kunstpark
Tlf. værksted +47  37 15 10 73
Mobiltlf: +47  90 62 64 22
Mail: ngresvig@online.no

Uddannelse: Sagene Lærer-
høyskole, 1972, Statens Lærer-
høyskole i Forming, 1975, Sta-
tens Håndverks- og Kunst-
industr iskole,  med diplom
1980, College of Charleston,
SC.,  USA,  1999.  Praksis:
Villvinmedlem og eget værksted
i Risør fra 1980, Designer for
Acanthus fra 1990. Har solgt
værker t i l  b l .a.  Kunst i-
ndustrimuseet i Oslo, Norsk
Kulturråd, Den Norske Ambas-
sade i Wien, Aust-Agder fylke
og Risør Kommune.

KeramikKeramikKeramikKeramikKeramik
Arnfinn Strand
Kamperhaugveien 3
N-4950 Risør

Arnfinn Strand er uddannet på
Oslo Tegneskole i 1978 og Sta-
tens Håndverks- og Kunstindu-
striskole, Oslo i 1983.
Har udstillet på Nordfjelske
Kunst industr imuseum i
Tronheim og på adskillige gal-
lerier i Norge og Sverige. Flere
kirker er prydet med Strands
værker.
Har leveret til bl.a. Norsk Kul-
turråd og Nordnorsk Kunstmu-
seum.
Er udsmykningskonsulent og
foredragsholder.

Kunsthåndværkere fra
Risør i Norge og fra
Hobro-egnen udstiller
egne værker i Det Røde
Pakhus på Hobro Havn.
Officiel åbning 8. aug.

Åbent 8. - 15. august
Hverdage kl. 13-18
Weekend kl. 11-18

Kunsthåndværkere i
Det Røde Pakhus

TTTTTekstil/ fiberkunstekstil/ fiberkunstekstil/ fiberkunstekstil/ fiberkunstekstil/ fiberkunst
Anne Aanerud
Trydal
N-4980 Gjerstad
Tlf. +47  37 15 73 32
Mail: anne3012@online.no

En af Norges mest markante
tekst i lkunstnere er  Anne
Aanerud (født 1952)  med eget
værksted i Risør Kunstpark. Er
uddannet fra Statens Hånd-
verks- og Kunstindustriskole
med diplom i 1979. Stoftryk-
ket har siden 1970’erne været
det kunstneriske medium.
I 1980’erne arbejdede Anne
Aanerud med stærke farve-
sammensætninger, mens far-
verne de seneste år er blevet
mere afdæmpede og komposi-
tionerne forenklede.

LLLLLæder/ broderiæder/ broderiæder/ broderiæder/ broderiæder/ broderi
Dorthe Palm Hansen
NedreStrandvej 37
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 52 31 58
Tlf. +45  22 42 50 98
Mail: dorthe.ole@privat.dk

Uddannet håndarbejdslærer fra
Skals Håndarbejdsseminarium
i 1993 med speciale i beklæd-
ning og broderi.
Arbejder med mange kreative
fag som domino-strik, smyk-
ker, broderi, papir, patchwork,
læder, free style quiltning m.m.
Arbejder tværfagligt.

Undervisningserfaring fra Mar-
tha Skole, ungdomsskole, dag-
højskole, sygedagpengehold,
folkeskole, aftenskole m.m.

TTTTTekstil/ broderiekstil/ broderiekstil/ broderiekstil/ broderiekstil/ broderi
Sidsel Hødnebø
Rådhusgatan 20
N-4950 Risør
Tlf. +47  37 15 16 36

Sidsel Hødnebø arbejder med
tekstil/ fiberkunst, skulptur og
maleri. Er uddannet på Statens
Lærerhøyskole i formning, Not-
odden 1974, Bergens Kunst-
håndverksskole 1972 og Risør
Husflidsskole i 1968.
Har oprettet "Kunstskolen for
Barn og Unge", Oslo. Har op-
rettet og driver Risør Kunst-
forum.
Siden 1972 solgt værker til nor-
ske kommuner, privat erhverv
og udstillet i Norge, Danmark,
Sverige og Rusland.

TTTTTræskulpturræskulpturræskulpturræskulpturræskulptur
Arnfinn Haugen
Enghavgatan 5
N-4950 Risør
Tlf. +47  37 15 33 36
Tlf. +47  97 67 84 77

Arnfinn Haugen arbejder med
træ og skulptur. Er uddannet på
Statens Håndverks- og Kunst-
industriskole, Oslo, møbel og
interiør i 1975 og på Statens
Lærerskole i formning 1971.
Har leveret værker til bl.a.
Kunstindustrimuseet i Oslo,
Norsk Folkemuseum i Oslo,
Nordfjeldske Kunstindustri-
museum i Tronheim, Riksgalle-
riet og Norsk Kulturråd. En
lang række norske skoler og
andre offentlige bygninger bæ-
rer Haugens skulpturelle vær-
ker.

KeramikKeramikKeramikKeramikKeramik
Bibiche Mourier
Kamperhaugveien 3
N-4950 Risør

Bibiche Mourier er keramisk
designer, uddannet ved Oslo
Kunsthåndverkskole, keramik.
Har også erhvervsuddannelse
som møbelsnedker og smed.
Etableret som kunsthåndvær-
ker i Risør i 1976 og var med
til at starte kunstgruppen
Villvin a/l.

Værker er bl.a. købt af Risør
Kommune, Norsk Kulturråd,
Aust-Agder f y lke,  Riks-
galleriet. Har udsmykket bebo-
else og offentlige bygninger.
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Ketil Olav Sand
Kragsgatan 13
N-4950 Risør
Tlf. +47  37 15 08 15
Tlf. +47  92 05 65 15
Mail: ketil@vindfanger.no

Uddannet ved Kunsthøgskolen
i Bergen 1974 på afdeling for
Møbeldesign og
Interiørarkitektur. Værksteds-
lærer på samme sted 1974 -
1980.
Medejer af Galleri Villvin i
Risør.

Ketil Olav Sand arbejder med
utraditionelle materialer og
konstruerer drager i spilerdug
eller plastfolie med trælister,
bambus, glasfiber eller kul-
fibre.
Eksperimenterende drager la-
ves ved laminering af flere lag
silkepapir ofte med digitale
print.

TTTTTekstilformgivningekstilformgivningekstilformgivningekstilformgivningekstilformgivning
Pia Christiansen
Skovbovej 40, Valsgård
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 55 81 12
Mail: krogen@plf.dk

PI’LO er et samarbejde mellem
Pia Christiansen og Lotte Kjær
omkring formgivning af tekstil.

Designet opstår gennem bear-
bejdning af den et-trådede
danske mohairgarn, som træk-
ker skævt af sig selv.
Når modellen er strikket, bli-
ver den filtet, for til sidst at
blive farvet i harmoniske og
tidssvarende farver.

TTTTTekstilformgivningekstilformgivningekstilformgivningekstilformgivningekstilformgivning
Lotte Kjær
Harrestrupvej 55
DK-7500 Holstebro
Mail: krogen@plf.dk

PI’LO er et samarbejde mellem
Pia Christiansen og Lotte Kjær
omkring formgivning af tekstil.

Ved at følge garnets naturlige
retning opstår skæve vinkler,
som kunstnerne bruger i udvik-
lingen af design til beklædning,
og som giver mulighed for at
bruge beklædningsdelen på
flere måder.
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Helga Bonde
Hedagervej 4
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 54 84 00
Mail: helga_bonde@mail.dk

Helga Bonde er uddannet tek-
stildesigner og har arbejdet
som sådan i 12 år. Har efter-
følgende taget uddannelse som
væver. Har siden 1992 interes-
seret sig for og undervist i
pileflet.
Under visningssteder:  bl .a.
Jydsk Haveselskab, Sløjdlærer-
foreningen, Aalborg Semina-
rium og Vikingecenter Fyrkat.
Udstillinger Rørbækcenteret,
Aggersborggård, Bies Gård,
Falbygdens Museum i Sverige,
Kulturelt Samråd i Nibe m.v.

Guld-/ sølvsmykkerGuld-/ sølvsmykkerGuld-/ sølvsmykkerGuld-/ sølvsmykkerGuld-/ sølvsmykker
Leif Bodh Nielsen
Volden 4 Kunsthåndværk
DK-8000 Århus C
Tlf. +45  86 21 54 55
Tlf. +45  86 13 21 76
Mail: bodh.design.guldsmed@
mail.tele.dk

Uddannet i 1970 i Hobro fra H.
Fr. Holms guld- og sølvsmedie.
Ansat hos Hans Hansens Sølvs-
medie, Kolding. Selvstændig
siden 1975.
Har deltaget i diverse udstil-
linger bl.a. sammen med Bie-
gruppen i  Hobro. Har stor
glæde ved at arbejde med et
traditionelt håndværk, hvor
form og håndværk hører sam-
men og med enkle midler skabe
unikke smykker. Søger metal-
lernes form og sprog at kende.

TTTTTekstilkunstekstilkunstekstilkunstekstilkunstekstilkunst
Bitten Hansen
Døstrupvej 94a
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 55 73 68
Mail: bitten@pink-in.dk
Web:  www.pink-in.dk

Bitten Hansen har siden 1968
arbejdet med tekstiltryk og har
deltaget i mange udstillinger i
Danmark, Sverige, Island, Tysk-
land og på tv.  Har de sidste 30
år arbejdet som underviser,
bl.a. i 10 år været seminarie-
lærer, men har også undervist
på højskoler, daghøjskoler, af-
tenskoler, fra privat kursus-
center  og deltaget i interna-
tionale tekstilkonferencer og
projekter. Optaget i den inter-
nat ionale "F iber  Arts
Designbook 7".
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Michael West
Sandstræde 27, Klejtrup
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 54 66 70
Mail: til@michaelwest.dk
Web: www.michaelWest.dk

For Michael West er kniven en
udtryksform, og har som kniv-
mager siden 1979 lagt vægt på
arbejdet med form, design og
det personlige udtryk i kniven.
Hver eneste kniv er unik, og
selv om mange eksotiske ma-
terialer og træsorter finder
plads i knivene, er yndlings-
sammensætningen en kombi-
nation af stål, ibenholt og sølv.
Gennem årene er det blevet til
adskillige præmier i danske og
nordiske knivkonkurrencer.

Keramisk formgivningKeramisk formgivningKeramisk formgivningKeramisk formgivningKeramisk formgivning
Vibeke Borresen Krog
Himmelbjergvej 138, Laven
DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45  86 84 12 12
Mail: v.b.krog@mail.dk
Web: www.artguidedenmark/
v.b.krog

Arbejdsområde: Brugskunst,
unika, fliser, udsmykning. Lø-
bende udstillinger i ind- og
udland. Med baggrund fra Sko-
len for Brugskunst tager Vi-
beke Borresen Krog oftest ud-
gangspunkt i keramikkens
brugsværdi -  krukker, fade,
vaser m.m., men det er tinge-
nes skulpturelle værdi, der er
interessant. Ønsker i samspil-
let mellem form, struktur og
farve at udtrykke både ro og
bevægelse.

StenskulpturerStenskulpturerStenskulpturerStenskulpturerStenskulpturer
Henning Christensen
Snæbumvej 14, Snæbum
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 54 85 85
Mail: henning@snaebum.dk

Henning Christensens  værker
har en ting til fælles - inspira-
tionen kommer fra personlige
eller mediebragte oplevelser
og hændelser, f.eks. i det tid-
ligere Jugoslavien, hvor kunst-
neren har rejst en del rundt
inden de store omvæltninger.
Har bl.a. solgt til institutioner,
erhverv og kunstforeninger,
f.eks. SAS kunstforening, Pur-
hus Kommunes Kunstforening,
Hobro Gymnasium, Handels-
gymnasiet i Hobro, Aalborg
Landbrugsskole. Vandkunst på
Torvet i Hadsund.

TTTTTræ- & stenskulpturerræ- & stenskulpturerræ- & stenskulpturerræ- & stenskulpturerræ- & stenskulpturer
Henrik Wessel Fyhn
Lyshøjvej 4
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 55 53 33
Mail: askon@post.cybercity.dk
web: www.wesselsatelier.dk

Født 1963 i Hanherred. Uddan-
net skov- og landskabsingeniør
i Norge.
Udfører større og mindre træ-
og stenskulpturer, illustratio-
ner og akvareller, nummersten
og gravsten. Har forestået
skulpturudsmykningen af ver-
dens største labyrint på Samsø
i 2000.
Større træskulpturer udført
med motorsav bl.a. ved Skøds-
trup Kirke og Clausholm Slot.

Installation/ papirInstallation/ papirInstallation/ papirInstallation/ papirInstallation/ papir
Laila Falther Jensen
Mågevej 8
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 52 58 78
Tlf. +45  40 87 31 83
Mail: lala@musling.dk

Uddannet højskolelærer, un-
dervist i forskellige former for
kunst og håndværk. Kurser hos
Aarhus Kunstakademi, Nordjyl-
lands Kunstskole,  Maiken
Monnerup, Solvejg Refslund og
Niels Frank.
Udstillinger: Påskeudstilling
Fiskergangen Skagen, Teknisk
Skole Århus, Påskeudstilling
Løgstør Kunstuger, Falbygdens
Museum i Sverige, Kulturelt
samråd i Nibe, Bie-gruppen
Hobro m.v.



Kunsthåndværk, håndværk og kvalitet

Hobro Kommune griber om kulturen

33 i år med omgivende week-
ender, gæstes af en gruppe
kunsthåndværkere fra Risør,
en norsk Sørlandsby.
Risør har inspireret os på
grund af kunsthåndværks-
gruppens formende indfly-
delse på Risør kommune.

Tre Hobro-kunsthåndvær-
kere har sammensat en
værtsgruppe af kunsthånd-
værkere fra Hobro-området
eller med tilknytning hertil.
Centrum bliver Det Røde
Pakhus på havnen i Hobro.

Kravet har været gensidig
anerkendt kvalitet.

Håndværket tager udgangs-
punkt lokalt og desuden re-
gionalt ved at inddrage fag-
skolen for mur og træ.

Vi glæder os over, at alle virk-
somheder omkring havnen
har været meget positive og
velvillige vedrørende dette ar-
rangement.

Planer de kommende år:

År 2 (2005) inviteres bl.a.
kunsthåndværkere fra vore
skandinaviske venskabsbyer
samtidig med at håndværks-
præsentationen udvides.

År 3 (2006) vil en arbejds-
gruppe, opstået gennem de to
første år, tilrettelægge det af-
sluttende arrangement.

Kulturudvalgets arbejds-
gruppe for uge 33 ønsker alle
besøgende, udstillere og virk-
somheder en rigtig god ople-
velse.

Vi iagttager, at kunsthånd-
værket er i bevægelse bort fra
håndværket - og håndværket
er i en udvikling med tab af
håndværksmæssig kvalitet. Vi
gør os ikke illusioner om at
kunne standse denne udvik-
ling, men vi ønsker at præ-
sentere kunsthåndværk og
arbejdsprocesser, både for
kunsthåndværkere og hånd-
værkere inden for mur og træ.

Kulturudvalgets arbejds-
gruppe for uge 33 tilstræber
et 3-årigt forløb, hvor år 1, uge

"Havnen i hånden" er et 3-årigt kulturprojekt på Hobro Havn
i uge 33 med fokus på kunsthåndværk og håndværk
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Sejlads på FjordenSejlads på FjordenSejlads på FjordenSejlads på FjordenSejlads på Fjorden
Fjordline Shipping ApS
Sdr. Kajgade 10 A
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 52 46 77
Mail: fjordline@mail.tele.dk

Sejlads på Mariager Fjord alle
dage i uge 33 fra Hobro kl. 11.30
og kl. 14.00.
Sejltur fra Hobro til Mariager
og retur.
Billetpriser:
voksne 90,-, børn halv pris.

Billetbestilling på 98 52 46 77

TTTTTræ, tovræ, tovræ, tovræ, tovræ, tov, museum, museum, museum, museum, museum
Lystfartøjsmuseet - en afde-
ling af Sydhimmerlands Mu-
seum
Sdr. Kajgade 14
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 51 08 88
Tlf. +45  98 51 05 55
Mail: museum@
sydhimmerlandsmuseum.dk
www.sydhimmerlandsmuseum.dk

Kunsthåndværkere i aktion,
gratis adgang til museet.
Åben alle dage kl. 11.00-16.00
evt. længere ved mange besø-
gende.

Lørdag d. 14. august vil Verner
Andersen (skibsbygger) de-
monstrere udskæring af navne-
brædder og halvmodeller. Der
er også mulighed for at se
tovværksarbejder.

SkibshåndværkSkibshåndværkSkibshåndværkSkibshåndværkSkibshåndværk
Hobro Værft ApS
v/ Gunnar Brink Christensen
Skibsgade 37
DK-9500 Hobro
Tlf. +45   98 52 37 69
Mail:
Hobro_Vaerft@iname.com
Web: www.gunnar.brink.net

I uge 33 tages en stor repara-
tion på bedding. På området
ses også den igangværende re-
novering af en stor svensk sejl-
båd fra 1913.

Der er adgang alle ugens dage
på værftsområdet med respekt
for de arbejdende, skibene,
materialerne og værktøjet.

TTTTTræskibræskibræskibræskibræskib
"Agape", selvejende institution
DK-9550 Mariager
Tlf. +45  30 70 46 06
Mail: info@agape-booking.dk
Web: agape-booking.dk

Søspejderskibet "Agape" dri-
ves på et frivilligt tværkirkeligt
grundlag. Formålet med skibet
er gennem fællesskab, arbejde
og sejlads at styrke relationer
og søfartsliv samt gamle tra-
ditioner til søs. Oprindelig
nordsøkutter fra 1942, nu med
plads til 35 personer.
Agape vil deltage aktivt man-
dag til torsdag i uge 33. Der vil
være åbent skib fra kl. 14.00
til 18.00 alle dage, hvor man
kan få indsigt i gammelt, stolt
håndværk samt et lille indblik
i søfartshistorie og tradition.Hå
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Himmerlands Egnsteater
Sdr. Kajgade 18 A
DK-9500 Hobro
tlf. +45  98 55 57 53
mail@himmerlandsegnsteater.dk
www.himmerlandsegnsteater.dk

Et kik bag kulisserne. Få et bil-
lede af, hvordan opbygningen af
en forestilling forløber.
I  foyeren udsti l ler sceno-
graferne Karsten Legård og
Franco Coluzzi modeller, bille-
der og arbejdstegninger. På 1.
sal  udst i l les scenograf i-
tegninger og manuskripter. Ud-
stillingen er åben dagligt kl.
10.30-15.30.
I nye sal er prøverne i fuld gang
på årets juleforestilling med
Susanne Sangill og Finn Hviid
Bredahl. Prøver kan overværes
dagligt kl. 13.00-15.00.

TTTTTegninger og kunstegninger og kunstegninger og kunstegninger og kunstegninger og kunst
Galleri Classic
Skibsgade 44
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 52 42 43
Mail: galleri.classic@
mail.tele.dk

Udstilling af gamle tegninger
og klassisk kunst.
Åbent 6. - 7. - 8. august og 13.
- 14. - 15. august kl. 13.00-
17.00.

Det nye Galleri Classic er en
videreførelse af Galerie Ska-
gen, der gennem 10 år har væ-
ret et af landets førende gal-
lerier for klassisk kunst. Her
præsenteres i store smukke
lokaler en udsøgt samling af
dansk kvalitetskunst spæn-
dende fra guldalder til klassisk
modernisme.

KongemøblerKongemøblerKongemøblerKongemøblerKongemøbler
Rosborg Nielsen Møbler
Sdr. Kajgade 2
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 52 19 11
Mail: rosborg-nielsen-
moebler@mail.dk

Forretningen er åben med
skandinavisk møbeldesign,
bl.a. Rud Thygesen (bror til
Thyge Thygesen, Hobro) og
Johnny Sørensens Kongemøbler
(King’s furniture) fra Frederi-
cia Furniture.
Åben hele ugen.
Søndagsåbent den 8. august og
15. august kl. 11.00-16.00.

Musik, debatMusik, debatMusik, debatMusik, debatMusik, debat
Musikcafeen
Sdr. Kajgade 8
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 51 18 50

Åben hver dag kl. 12.00-22.00.
Servering af lette retter - kaffe
og kage.
Søndagsbuffet kl. 12.30-15.00.

Debatmøde med oplæg om
kunsthåndværk, håndværk og
kvalitet onsdag den 11. august
kl. 19.00.
Arrangør: Arbejdsgruppen for
uge 33, Kulturudvalget, Børne-
og Kulturforvaltningen.

Bolsjekogning, grillBolsjekogning, grillBolsjekogning, grillBolsjekogning, grillBolsjekogning, grill
Ishuset "Den Blå Fisk"
Sdr. Kajgade
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 51 05 83

Stort udvalg af softice og gam-
meldags isvafler, små lune ret-
ter, vin, øl, sodavand og kaffe.
Nyd eftermiddagen på havne-
kajen og få et spil pentanque.

I godt vejr er der følgende ak-
tiviteter:
- Ølsmagning af udenlandske øl

og øl fra danske microbryg-
gerier.

- T ilberedning af muslinge-
suppe i teltet.

- Bolsjekogning.
- Grillning af salt- og fersk-

vandsfisk.

ArkitekturArkitekturArkitekturArkitekturArkitektur
Fjorden Arkitekter m.a.a.
Sdr. Kajgade 4
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 52 22 18
Mail: info@arkfjorden.dk

Udstilling hele ugen med te-
maet "Offentlige bygninger i
Hobro".

Udstillingen etableres i lokalet
Sdr. Kajgade 4a (ved siden af
tegnestuen) med ophængning/
opstilling af plancher, tegnin-
ger, billeder, modeller af lokale
arkitekter gennem de sidste
ca. 100 år, samt enkelte uden-
bys arkitekter.
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TTTTTegl, rundvisningegl, rundvisningegl, rundvisningegl, rundvisningegl, rundvisning
Vindø Teglværk A/S
Blåkildevej 19
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 52 18 11
Mail: vindotegl@mail.dk
Web: www.tegl.info

Vindø Teglværk holder dørene
åbne tirsdag den 10. og tors-
dag den 12. august.

Der vil de nævnte dage kl.
14.00 være mulighed for at del-
tage i en rundvisning på tegl-
værket.
Rundvisningen vil give et ind-
blik i, hvordan et byggemate-
riale, der har en meget lang
tradition i det danske byggeri,
fremstilles i dag.

Glas-kunstGlas-kunstGlas-kunstGlas-kunstGlas-kunst
Glastanken
Gasværksvej 2
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 51 21 44
Mail: gasgas2@image.dk
Web: www.gasmuseet.dk

I en af de gamle gasbeholdere,
som man i gamle dage opbeva-
rede gas i, er indrettet et ar-
bejdende glaspusteri og en bu-
tik, hvor det er muligt at købe
glaspusternes arbejder.

Se de to glaspustere Marie
Retpen og Jette Sørensen i ak-
tion, når de forvandler det
varme glas til brugsting og
glaskunst.

Åben tirsdag-lørdag kl. 10.00-
17.00 og søndag kl. 12.00-
17.00.

Mur og træMur og træMur og træMur og træMur og træ
Bygge & Anlæg
Aalborg Teknisk Skole
Østre Uttrupvej 1
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45  72 50 10 00
Web: www.aats.dk

Skolepraktikelever fra Aalborg
Teknisk Skole vil vise mange af
de gamle håndværksdyder.
Projektet præsenteres af ele-
ver fra tømrer- og mureruddan-
nelser. I uge 33 forefindes el-
drevne værktøjer, skruer og
beslag ikke. Sammen med to
faglærere skal eleverne ar-
bejde med nogle spændende
projekter og levere den bedst
mulige kvalitet på god, gam-
meldags maner.
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Kort over Havnens deltagere
udleveres gratis fra Det Røde

Pakhus i udstillingsperioden  og
fra www.havnenihaanden.dk

info@havnenihaanden.dk

Tak til alle frivilige i projektet

Hobro Kommune
Børne-  og  Kulturforvaltningen

Korsgade 2 - 9500 Hobro

Layout: Ulrik Ricco Hansen
design@internezzo.dk

Tryk: BB Offset

Dette program er støttet af:

Gas-historieGas-historieGas-historieGas-historieGas-historie
Gasmuseet
Gasværksvej 2
DK-9500 Hobro
Tlf. +45  98 51 21 44
Mail: gasgas2@image.dk
Web: www.gasmuseet.dk

Gasmuseet er indrettet i de
gamle gasværksbygninger,
hvoraf den ældste er fra 1889.
Den årlige udstilling hedder i
2004 "Det blå guld" og hand-
ler om dengang, danskerne
sagde nej-tak til atomkraft og
ja-tak til naturgassen. Udstil-
lingen rummer energihistorie
og kalender over begivenheder
1955-2004.  I  stuerne fra
1960-70-80'erne kan man læne
sig tilbage i tiden og se rekla-
mefilm fra dengang.
Åben alle dage kl. 12.00-17.00
undtagen mandag.

Håndværk og
kunsthåndværk
Hobro Havn er centrum, når Hobro Kommune og
havnens aktører sætter fokus på kunsthåndværk og
håndværk i uge 33.

Udstillinger og oplevelser
Oplev et aktivt erhvervsliv, arbejdende kunsthånd-
værkere og spændende udstillinger. Officiel åbning
søndag den 8. august kl. 11.00 i Det Røde Pakhus.

Kunsthåndværk i
Det Røde Pakhus
Stor spejlende udstilling
med kunsthåndværkere  fra
Risør i Norge og fra Hobro-
området. Der er mulighed
for at se bl.a. træskulpturer,
guld- og sølvsmykker,
tekstilkunst, læder, pileflet,
knive, keramik, drager og
stenskulpturer.

Træ- og murerhåndværk
Praktiske demonstrationer
fra Aalborg Teknisk Skole -
mur og træ på havne-
arealet.

Kunstnernes håndværk
Helt ny udstilling med over
300 tegninger i Galleri
Classic.

Glashåndværk
Se glashåndværkerne
arbejde i Glastanken på
Gasmuseet.

Arkitektur
Udstilling med bl.a. byens
arkitekter hos Fjordens
Tegnestue.

Møbelarkitektur
Kongestole fra Rud
Thygesen og Johnny
Sørensen hos Rosborg
Nielsen Møbler.

Håndværk bag havnen
Se håndværksarbejdet på
Himmerlands Egnsteater,
Hobro Værft, Vindø Tegl-
værk m.v.

Debatmøde
Debatmøde på Musik-
cafeen onsdag den 11.
august kl. 19  om hånd-
værk, kunsthåndværk og
kvalitet.

Stemning
Cafe, musik, grill, servering,
skibe, sejltur på Mariager
Fjord m.m.www.havnenihaanden.dk


