
FIND VÆRKSTEDERNE:
(Klik på prikkerne for at gå til KRAK-kort)

2. Vibeke Buciek, 
Keramisk Værksted
Jernbanevej 6
4330 Hvalsø

T: 4640 7371 
M: 3062 5092
E: artout@business.tele.dk
www.vibekebuciek.dk

1. Susanne Pedersen
Susannes galleri og Værksted
Brødledsvej 6
4330 Hvalsø

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

5. Jørn Hansen 
Billedhugger
Mosesvinget 9, Særløse
4330 Hvalsø

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

3. Rita Jensen 
Jernbanevej 35
4330 Hvalsø

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

4. Christella Barmford  & 
     Helge Nordstrøm 
Kvandrupvej 10, Skov-Hastrup
4330  Hvalsø

Galleri Henochba
M: (Helge)
M: (Christella) 2149 3993
E: detgulehus@get2net.dk
www.henochba.dk

10. Charlotte Hjelholt, 
Kattingevej 27, Kattinge
4000  Roskilde

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

6. Allerslev kloster
v/Flemming Kassebeer
Munkedammen 34B
4320 Lejre

M: 2170 9133
E: flemming@netgalleri.dk 
www.netgalleri.dk

9. Aase Frimodt Jensen
Skovvejen 2, Rye
4060 Kirke Såby

T: 4649 2187
M: 6176 4058
E: aaj@it.dk
www.aases-stenskulpturer.dk

8. Charlotte Danielsen
Gevninge Overdrev 7
4000 Roskilde

T: 2623 1998
E: kontakt@charlottedanielsen.dk
www.charlottedanielsen.dk

7. Karen Margrethe Johnsen 
Kongebrovej 16, 
4320 Lejre

T: 4632 4853.
M: 6075 7748
E: kmjohnsen@mac.com
www.kmjohnsen.wordpress.com
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KUNSTRUNDEN
ÅBNE VÆRKSTEDER

i Lejre Kommune

7. og 8. maj 
kl. 11:00-17:00

http://map.krak.dk/m/aYv2B
http://map.krak.dk/m/aYPch
http://map.krak.dk/m/aYvu0
http://map.krak.dk/m/aYvmh
http://map.krak.dk/m/aYvTR
http://map.krak.dk/m/aYv8d
http://map.krak.dk/m/aYvdQ
http://map.krak.dk/m/aYvVZ
http://map.krak.dk/m/aYvnM
http://map.krak.dk/m/aYvqn


1. Susanne Pedersen

Kom og kig på mine billeder i mit værksted. 
Naturen er en gennemgående inspirations kilde 
i mine billeder. Elletræerne, der vokser i mosen 
ved Lejre Station er en tilbagevendende inspira-
tion for mig. I mine billeder arbejder  jeg også 
med at fortælle historier. Der er mange farver 
og figurer at gå på opdagelse i. De er en slags 
“stream of consciousness”, Tankerum hedder de.

3. Rita Jensen

Temaudstilling: HUSE
Udstillingen viser huse i bronce og mosaik, 
broncefigurer og mosaikhavefliser.

Demonstration af nogle af mosaikarbejdets 
mange teknikker.

Adgang til atelier.

7. Karen Margrethe Johnsen

Autodidakt billedkunster. 

Gennem 20 år.Værksted på naturgrund ved min 
bolig.Inspiration hentes ofte i naturen.
Jeg arbejder på lærred,papir,tekstil mm

Kaffe og lidt sødt serveres

4. Christella Barmford 
 Helge Nordstrøm

Kunstnerparret Helge Nordstrøm og Christelle 
Bamford præsenterer i eget atelier, en udstilling 
beståendede af maleri, grafik, keramisk kunst, 
håndværk og skulptur.
Helge arbejder med maleri i bred forstand.
Begge kunstnere er professionelt etablerede og 
har en omfattende udstillings- og udsmyknings-
virksomhed bag sig.

10. Charlotte Hjelholt

I maleriet arbejder jeg ud fra organisk vækst, 
nuancerigdom og underliggende strukturer. 
Genkendelige plantedele bliver omdrejnings-
punkt i deres eget billedunivers, hvor fremkomst 
og opløsning af formerne kæmper indbyrdes. De 
og landskabet  bliver kompositionselementer, 
ofte sat i kontrast til geometriske elementer. 
Billedet skal gerne pirre nysgerrigheden og 
stille spørgsmål samtidig med, at dets udtryk er 
æstetisk harmonisk.

6. Allerslev kloster

Det landsdækkende galleri, som har sit hoved-
sæde på Allerslev Kloster har sammensat en 
spændende udstilling i det stemningsfulde Kapel 
med værker af Lene Møller Wilson og flere 
lokale kunstnere fra området i og omkring Lejre. 
Vi byder på te, kaffe, saft og vin. Udstillingen er 
også åben 14. og 15. maj 11-17. 
 
Se mere på www.netgalleri.dk

2. Vibeke Buciek

Vibeke arbejder i to kunstneriske spor: Det ene 
spor omfatter brugskunst, serieproduktion og 
rækker af værkstedsproducerede hverdagst-
ing. Det andet spor har en dybere kunstnerisk 
dimension og knytter sig til skulpturelt keramik 
med variationer over klassiske keramiske former 
(f.eks. vasen, fadet og containeren). Værkstedet 
er iøvrigt åbent efter aftale.

5. Jørn Hansen

Professionel kunstner. Besøg det store atelier 
og se udstilling i galleriet med  værker  i glas, 
træ, sten og drivtømmer. Fotos af udførte 
udsmykninger ,og  landart i ind og udland. Land 
art og skulpturer udstillet i haven og ved søbred.

INTRODUKTION

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

Projektet finder sted i weekenden den 
7. og 8. maj, hvor gruppens medlemmer 
holder deres værksteder åbne for 
besøgende fra kl. 11.00 til kl. 17.00.

Projektet skal ses som en mulighed for en 
rundtur til værkstederne i kommunen.

Gruppen består af en blanding af billed-
kunstnere, kunsthåndværkere, mv.

9. Aase Frimodt Jensen

Jeg arbejder med danske natursten som ud-
gangspunkt. I mine skulpturer understreger 
jeg stenens iboende natur. Jeg finder stenene 
i grusgraven eller på marken, og jeg går efter 
sten, der har en smuk struktur eller farve.  Jeg 
arbejde med organiske former, men også med 
strukturer. Silkeglatte overflader spiller ofte op 
mod en stokket, ru overflade. Naturen er min 
inspirationskilde. 

8. Charlotte Danielsen

Jeg har arbejdet som billedkunstner de sidste 
10 år og er meget inspireret af vores landskab 
og alle dets former. Jeg bor midt i naturen, og 
det afspejler sig på alle måder i mine malerier.  
Arbejdsprocessen med billederne er en vigtig 
del, fordi den frembringer energi og følelser, 
både når den laves, og når den opleves.
I mit værksted får man et indtryk af hvordan jeg 
arbejder, og hvilke teknikker jeg benytter. 

Kloden, Helge Nordstrøm

http://www.netgalleri.dk/frontpage.php

