
ÅBNE VÆRKSTEDER
Lejre Kommune

3. og 4. maj
 kl. 11:00-17:00

FIND VÆRKSTEDERNE:
 

Download evt. til mobiltelefon via QR-koden og få 
vist adresserne på KRAK-kort ved klik på knapperne.2. Vibeke Buciek, 

Jernbanevej 6
4330 Hvalsø

Keramisk Værksted
T: 4640 7371 
M: 3135 4138
E: artout@business.tele.dk
www.vibekebuciek.dk

3. Susanne Pedersen
Brødledsvej 6
4330 Hvalsø

T: 4640 9482
M:  2264 8461
E:  mail@susannepedersen.dk 
www.susannepedersen.dk

7. Jørn Hansen 
Mosesvinget 9, Særløse
4330 Hvalsø

Billedhugger
T: 3880 1484
E: to@joern.dk
www.joern.dk

1. Rita Jensen 
Jernbanevej 35
4330 Hvalsø

T: 4640 9060
M: 5132 9521
E: ritajensen46@gmail.com

6. Christella Bamford  & 
     Helge Nordstrøm 
Kvandrupvej 10, Skov-Hastrup
4330  Hvalsø

Galleri Henochba
M: 2810 0118 (Helge) 
M: 2149 3993 (Christella) 
E: det.gulehus@get2net.dk 
www.henochba.dk

13. Charlotte Hjelholt, 
Kattingevej 27, Kattinge
4000  Roskilde

T: 4640 2888
M: 2219 7562
E: mail@charlottehjelholt.dk
www.charlottehjelholt.dk

10. Weiss og Regius
Orehøjvej 1c,  
4320 Lejre

Keramik studio Lene Regius & Per Weiss
T: 4648 0687
E: regius.dk@gmail.com 
 perweiss.dk@gmail.com 
www.regius.dk og www.perweiss.dk 

12. Joe Pearson
Abbetvedvej 3, Gevninge
4000 Roskilde

M: 2311 6623
E: Joe-pearson@pc.dk
www.joepearson.dk

8. Karen Margrethe Johnsen 
Kongebrovej 16, 
4320 Lejre

M: 6075 7748
E: karenmargrethejohnsen@gmail.com
www.kmjohnsen.wordpress.com
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4. Ulla Borck & Henrik Høyer, 
Smidstrupvej 15, Smidstrup
4330  Hvalsø

Atelier Art and Word
M: 2330 0202
M: 6116 2907
E: hh@smidstrup.net

14. Vibeke Rytter
Bognæsvej 20, Herslev
4000 Roskilde

M: 4035 0578
E: ark@vibekerytter.dk
www.vibekerytter.dk
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11. Sonja Seidl
Orehøjvej 18
4320 Lejre

Sølvsmed og Designer MA
M:  2441 8116
E: sonjaseidl@paradis.dk
www.sonjaseidl.de

9. Neel Jans
Kongebrovej 31
4320 Lejre

M: 3028 0835  
E: mail@neeljans.dk
www.neeljans.dk
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5. Olaf Manske Andersen
Skovvej 23 
4330 Hvalsø

Billedhugger
M: 2078 6374
E: o.g.manske.andersen@mail.dk
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http://map.krak.dk/m/nrMQO
http://map.krak.dk/m/9PcjK
http://map.krak.dk/m/9PcxP
http://map.krak.dk/m/9PcND
http://map.krak.dk/m/9PcNM
http://map.krak.dk/m/9PcHG
http://map.krak.dk/m/9PcHy
http://map.krak.dk/m/nBko3
http://map.krak.dk/m/9Pckz
http://map.krak.dk/m/9Pc3C
http://map.krak.dk/m/9Pcyv
http://map.krak.dk/m/nBkGT
http://map.krak.dk/m/nBkfB
http://map.krak.dk/m/nBkcl
http://www.vibekebuciek.dk
http://www.susannepedersen.dk
http://www.henochba.dk
http://www.joern.dk
http://www.kmjohnsen.wordpress.com
http://www.regius.dk
http://www.perweiss.dk
http://www.joepearson.dk
http://www.charlottehjelholt.dk
http://www.neeljans.dk
http://www.vibekerytter.dk
http://www.sonjaseidl.de


3. Susanne Pedersen

Billedkunstner, medlem af Bkf.

Kom og gå på opdagelse i mine seneste billeder, som skal 
udstilles i Kolding til sommer. I disse billeder undersøger jeg 
efterladte ting/rum/billeder. Jeg maler med akryl og fortæller 
historier i mine billeder. 

1. Rita Jensen

Mange folkeslag bruger det at dekorere ansigter i forb.m. ritu-
aler. Det har inspireret mig til en serie mosaikhoveder.
De kan ses sammen med mindre bronzefigurer.

Arbejdende værksted/ demonstration af mosaikkens mange 
muligheder. Kaffe og kage

8. Karen Margrethe Johnsen

Jeg holder åben i mit værksted,som ligger på naturskøn grund 
ved min bolig. Arbejder på lærred,papir,tekstil mm.
Teksturer og strukturer har min store interesse .Senest har jeg 
lavet en række collager i tekstiler .

Et stykke genbrugsstof er farvet,bleget,revet klippet,limet og 
syet.mm. Til sidst sættes det i glas og ramme.

6. Christella Bamford 
Helge Nordstrøm

Atelier Henochba åbner igen dørene for besøgende og har sat 
en udstilling sammen med nyt arbejde fra vinteren og foråret.

Den indeholder kunsthåndværk i keramik og glas. Fiberbeton, 
-og glasskulptur. Maleri, grafik og tegning. Samt arbejdende 
værksted.

Vi fortæller gerne om seneste projekter og viser arbejde frem.
Besøg også vores slumrende skulpturpark på Skjoldungestien. 
Her troner bla. et par smukke og store træskulpturer af Jørn 
Hansen.

Nyd en forfriskning og udsigten ud over det smukke landskab.

2. Vibeke Buciek

På mit værksted udstiller jeg både hverdagsbrugsting og unika 
værker. Brugskunsten omfatter håndlavet serieproduktion af 
kopper, kander, skåle, fade mv. I mine unikaværker udforsker 
jeg muligheder for fornyelse af klassiske former af skulpturel 
karakter og i forhold til form, overflader og materialer.

10. Lene Regius
Per Weiss

Store keramiske krukker.

Overfladen på krukkerne er inden brænding, ridset og be-
malet med begitninger.

Udtrykket er henholdsvis historiefortællende og ornamentalt. 

Vi er en gruppe kunstnere, der er gået sammen om en ”Kunstrunde”. 

Projektet skal ses som en mulighed for at kombinere en tur i kommunens 
landskab med en rundtur til værkstederne.

Gruppen består af en blanding af billedkunstnere, kunsthåndværkere, 
skulptører, mv.

4. Ulla Borck
Henrik Høyer

Velkommen til kunst inde og ude. Akvarel, grafik, collage og 
maleri. Motiver fra Grønland, Frankrig, Mellemøsten og det 
nære.

Vi er begge autodidakte og har udstillet siden 1990, solistisk, 
sammen eller i gruppeudstillinger. Har deltaget i censurerede 
udstillinger og solgt til bl.a. Carlsberg, Novo Nordisk og 
Rockwool. 

Deltager i internationalt kunstprojekt i Letland sommeren 
2014. 

Udøvende medlem af ”Art-group 6”, ”Halvcirklen” og ”Lejre 
Kunstforening”

Oplev vor delvis nyomlagte have og køb en kop kaffe, the, kage 
eller sandwich. 

12. Joe Pearson

Jeg arbejder med danske træsorter,  hovedsaglig samlet 
fra Ledreborg, Lindholm gods samt de nord-sjællandske 
slotsparker. 

Velkommen til mit trædrejerværksted med spåner på gulvet 
og galleri med egne arbejder - alle former for træskåle og 
trækunst.

13. Charlotte Hjelholt

Med henvisning til kulturdagenes tema Knap op for kulturen, 
har jeg genoptaget tråden til tidligere værker med afsæt i 
syskrinets skatkammer.

Desuden viser jeg malerier med udspring i naturoplevelsen: 
Abstrakte  landskabsbilleder og botaniske kompositioner.

7. Jørn Hansen

Skulpturer i træ, heraf en del med udgangspunkt i hule 
træstammer og i drivtømmer med indsat glas.
Prøv hvordan det føles at stå midt inde i et kæmpe stykke 
stamme. Her er nye værker i både store, mellemstore og min-
dre formater, og som noget nyt også  miniskulpturer.

Der er åbent i både galleri, atelier og skulpturparken

14. Vibeke Rytter

Keramiske modeller/Iscenesættelser. Arkitektoniske typolo-
gier, forskydninger og fortællinger inspireret fra rejser rundt 
på kloden. 
Jeg arbejder i fire lag rummet: arkitektur, refleksion, kontekst 
og proces. Jeg etablerer en funktion mellem rum og materiale 
samtidig med at der efterlades spor. Jeg opbygger - nedbryder 
og genbruger for at kunne gå alternative veje.

9. Neel Jans

Professionel billedkunstner, medlem af BKF. 
Jeg arbejder undersøgende omkring begreberne tid, perception 
og identitet. Jeg er optaget af, hvordan vores visuelle erin-
dringsflader er forbundet med rum, tid, struktur, farve, form, 
samt indhold. Mine medier er maleri, foto, grafik, - 
derfor opleves en stor diversitet i mine værker. I atelieret 
præsenteres et nuanceret udvalg.

11. Sonja Seidl

Sølvkorpus og smykker er ikke kun dekorative objekter eller 
værdifulde genstande, men inviterer til  en sanselig oplevelse 
og er forfriskende inspiration. De skulpturelle muligheder i 
metallet stiller rummet og mennesker i nye sammenhænge, 
som giver glæde, dynamik og liv. Mine objekter tager tit ud-
gangspunkt i naturens geometriske linjer. Med metal kan jeg 
manifestere skrøbelige ting og forgængelige synsindtryk for  
at fremhæve og stilisere det som fanger mig.
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5. Olaf Manske Andersen

Her kan du købe bronzeskulpturer. 
Skulpturhaven er åben for publikum.
Vi har også Retro-Marked, med fine ting.

Du er meget velkommen.


