Styrk dit netværk!

Praktisk information

Nordjyske Keramikere afholder en fantastisk inspirerende og levende demonstration med
Elina Titane og Sanita Abelite.

Tid:
Lørdag d. 9. maj kl. 10.00
– men der er kaffe og morgenbrød fra kl. 9.30

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

Sted:
Anna Johansdottirs værksted
Aalborgvej 187
9700 Brønderslev

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.

Elina Titane
Prisvindende Elina Titane vil vise hvordan hun modellerer sine organiske og meget luftige skulpturer, som leder tankerne hen mod
levende organismer.

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

Sanita Abelite
Sanita Abelite vil demonstrere hendes specielle støbeteknik indenfor tranparent porcelæn. Hun arbejder med det lette og luftige udtryk, hvor lyset gennembryder porcelænets skærv.

Eftermiddagsfernisering:
Vi holder fernisering fredag d. 8. maj kl. 16 - 17.30
med et forrygende arrangement, hvor vores 2 gæster
fra Letland deltager.
Udstillingen har åbent alle dage fra søndag d. 10. maj
kl. 13.00 til 17.00 til og med mandag 2. pinsedag d.
25. maj.
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

