
Praktisk information
Tid:
Lørdag d. 24. maj kl. 10.00
– men der er kaffe og morgenbrød fra kl. 9.30 

Sted:
Anna Johansdottirs værksted
Aalborgvej 187
9700 Brønderslev 

Pris:
395 kr. ved forudbetaling Danske Bank
Reg nr. 4745 Konto nr. 4745619983
(husk at skrive navn på)
465 kr. ved betaling på dagen.
Prisen inkluderer morgenmad, kaffe/the, kage og let 
frokost. Kolde drikkevarer kan købes. 

Tilmelding:
Dorte Visby
Mårup Kirkevej 62, Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 98 96 06 61
mail: dortevisby@gmail.com
Forudbetaling kan også ske ved check til Dorte Visby. 

Tag varmt tøj eller et tæppe med – man ved jo aldrig! 
Og som vanligt forbeholder vi os ret til ændringer i 
programmet.
Vi slutter på Hirtshals Fyr til snigpremiere på årets 
udstilling.

Søndag: 
Keramikudstilling i Hirtshals Fyr

Fernisering:
Vi åbner søndag den 25. maj kl.14.00.
I år udstiller Trine Back Jakobsen og Jakob Stig Isaksen
sammen med Nordjyske Keramikere.

Udstillingen har åbent alle dage kl. 13.00 til 17.00 til 
og med mandag 2. pinsedag den 9. juni.

Se mere på www.nordjyskekeramikere.dk 

Vi glæder os til at se jer!
Venlige hilsner
Janice Hunter
Dorte Visby
Anna Johansdöttir
Catherine Collart
Joan Kristensen

Styrk dit netværk!
Nordjyske Keramikere afholder en fantastisk inspirerende og levende demonstration med
Trine Bach Jakobsen og Jakob Stig Isaksen.

I 12 år har Nordjyske Keramikere bidraget med at skabe et rum hvor kollegaer og keramikinteresserede finder sammen.

Som individualister sidder vi dagligt på vores egne værksteder, i vores egne tanker og verden. Vi synes at det er af stor betydning at 
mødes om vores fælles passion for ler. Finde dialogen sammen, dele viden og erfaring og netværk på tværs af egnsdele.

Så hvert år inviterer vi højt anerkendte keramikere til at komme til Nordjylland og fortælle om deres liv med ler.
En dag fyldt med inspiration, vitalitet og keramisk urkraft hvor der hygges og diskuteres over lækker mad.

Trine Bach Jakobsen
På demonstrationen vil jeg arbejde med skåle som jeg drejer og videre forarbejder.
Vingeslag, en skål som jeg klipper op, former og modellerer videre på.
Forblæste skåle, en drejet skål som jeg banker og bøjer over min hånd.
Jeg vil også vise bearbejdningen af mine nye former, opskylninger fra oceanet.
Drejede kugler som jeg skærer huller og laver buler i så de minder om noget der kunne være fundet på stranden.

Jakob Stig Isaksen
Jeg vil dreje og vise hvordan jeg arbejder ved drejeskiven og hvad det er jeg går efter under denne proces.
Jeg vil både dreje funktion og unika.
Derudover vil jeg vise hvordan jeg efterbearbejder både de våde ting, ved at deformere og skære i disse, men også hvordan jeg arbejder 
med de forglødte moduler - jeg tager forskellige forglødte emner med. 
Og så vil jeg lave et lille foredrag om hvordan jeg arbejder med ruminstallationer, mit keramiske virke og hvordan jeg indsamler inspi-
ration og bruger denne i min arbejdsproces.


