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I brochuren præsenterer vi en bred vifte af udøvende kunstnere, der hver især bidrager
med deres syn på naturen og kulturen her på vores smukke egn.
På midtersiderne finder du et kort og en oversigt over de kunstnere og kunsthåndværkere, som har valgt at deltage i samarbejdet. Planlæg dine kunstbesøg gennem året
og se også en oversigt over alle dem, som har valgt af deltage i årets ”Åbne Atelierdøre”,
der finder sted i weekenden d. 13.-14. august.
Kom og få en snak med os og få et indblik i vores tanker og se vores værker.
Vi håber, at du finder den eller de kunstnere, som du gerne vil besøge og at du får nogle
gode oplevelser af kunst og kunsthåndværk.
Mange hilsner – og på gensyn
Kunstnerne i Halsnæs

Naturen har altid tiltrukket
kunstnere og kreative mennesker
Det helt særlige lys, som nærheden til
hav, fjord og sø giver her i Halsnæs, har
alle dage tiltrukket kunstnere og inspireret mange, både lokale og besøgende.
Et gammelt opslag fra den nu nedbrændte Lisegården i Liseleje fortæller,
at en delegation af kunstnere fra det
indre København i slutningen af 1700
tallet blev sendt til Nordsjælland for at
finde velegnede steder til feriemål for det
”bedre borgerskab”.
Nu viser vi selv vejen til det rå og autentiske Halsnæs. Vi er alle med til at skabe
og udvikle vores smukke område, og dermed er vi også ambassadører og guider
for både besøgende og mulige tilflyttere.

3

Kunstnere med tilknytning til Halsnæs

SOLID TRADITION FOR KUNST
I HALSNÆS

Andreas Kirkerup, Johannes Wiedewelt, Elias Meyer, Julius Exner, Claus Anton Kølle,
Thorald Brendstrup, Vilhelm Kyhn, Vilhelm og
Svend Hammershøj, Albert Gottschalk, Alberts
Rüdinger, Carl Emil Baagø, Christian Eckhardt,
Carl Locher, Christian Zacho, Emil Nolde, Erik
Henningsen, Holger Drachmann, Gotfred
Christensen, Hans Dall, Hans Schmidt, Harald
Slott-Møller, Holger Lübbers, Jens Adolf Jerichau, Joakim og Niels Skovgaard, Johan Neumann, Julius Paulsen, Knud Larsen,
Louise Bonfils, Marie Luplau, Oscar Matthiesen, Paul Fischer, Peder Mønsted, Sigurd
Schou, Simon Simonsen, Theodor Philipsen
og Vilhelm Groth.

Af Jørgen Lassen, lokalhistoriker

Det blev Danmarks store guldaldermaler Johan
Thomas Lundby (1818-1848), som for alvor gjorde
Frederiksværk og Halsnæs kendt som stedet, hvor
det smukke landskab og lyset er en uudtømmelig
kilde til inspiration for kreative kunstnere. Lundby
malede og tegnede flere end 100 værker med motiver fra Halsnæs.
Der blev aldrig etableret en egentlig kunstnerkoloni
i Halsnæs, som vi kender det fra Skagen og Tibirke,
men motiver fra egnen er noget af det mest fremtrædende i dansk malerkunst.

Fra nyere tid er det navne som Emanuel A
Petersen, Folmer Bendtsen, Victor Brockdorff, Harald Pryn, Jens Søndergaard, Søren
Hjort-Nielsen, Preben Boye, Urik Hoff, Better
Lübbert, Nes Lerpa og Anders Kirkegaard,
hvoraf flere er fastboende og fortsat virker i
fuld vigør.

L. A. Ring, Sommerdag ved Roskilde Fjord, olie på lærred, 95,5x144,5 cm. 1900. Randers Kunstmuseum.

Christian Blache, Stille eftermiddag udover sandgrundene
ved Lynæs, olie på lærred, 135,8x221,7 cm. 1893.
Aros Aarhus Kunstmuseum.
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Ved århundredskiftet 1900 fulgte Laurits Andersen
Ring (1854-1933) trop. Han var i Halsnæs i godt 3 år,
og det blev også til flere end 100 værker, hvoraf flere
står som markante eksempler på realismen og symbolismen i dansk malerkunst.
Det var også her, at han skabte hovedværket Sommerdag ved Roskilde Fjord, som er medtaget i den
danske kunstkanon, som et af de 10 mest betydningsfulde værker i dansk billedkunst.
Marine- og Skagensmaleren Christian Blache (18381920) blev også tiltrukket af området, og fandt i Lynæs motiver til nogle af hans bedste malerier.

Antallet af navne på store, kendte danske kunstnere,
der har fundet inspiration i Halsnæs, er overvældende. Det er som om, at man lige skulle til Halsnæs for
at være en rigtig kunstner.
Jo, det meget frugtbare og dynamiske kunstnermiljø i Halsnæs Kommune har en solid historisk baggrund!

Johan Thomas Lundbye, Landskab ved Arresø med udsigt til flyvesandsbakkerne ved Tisvilde, olie på lærred, 94,2x125,5 cm.
1838. Thorvaldsens Museum.

2 af Anders Kirkegaards parafraser over
L. A. Rings ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” kan
ses i Gubben Hundested og på Frederiksværk
Gymnasium.
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Atelier Amalie

Atelier Amalie: galleri og værksted for billedkunstner Amalie Bechmann og keramiker Bene Riemer.
Amalie Bechmann Billedkunstner med værksted
siden 1987. 20 års erfaring som underviser/ kunst
og kreative workshops /tilknyttet Farum Billedskole og Børnekulturhus Ama’r.
Arbejder med bla.: Maleri, collage, textil m.m.
Inspirations kodeord: hverdag, natur, mønstre,
farverigdom.
Bene Riemer keramiker arbejder med: keramik,
raku, væv m.m.

Thulevej 4,
3390 Hundested.
Beliggende tæt på K.Rasmussens hus.
Åbent kl. 11-16, når skiltet er ude
kontakt os evt. på telefon 4798 2007.
www.Atelier-Amalie.dk
Instragram: Amalie_Bechmann.
6
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Anne-Birthe Weinreich

Smukke billeder, fortrinsvis fra floraen, malet med
hjertet i hvert eneste penselstrøg. Varme, dybde,
livsglæde, farveglæde er ingredienser i mine billeder, udover blomster maler jeg også portrætter
og fugle. Kom og få en oplevelse.

3

Backhaus-Brown

I Glaspusteriet som ligger smukt yderst på molen på Hundested Havn, laves mange smukke
glasprodukter – unika såvel som serier af vin og
vandglas, kander, skåle og lamper. Glassmedjen
fungerer som arbejdende værksted, så der er rig
mulighed for at se glaspusteren i arbejde.
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Brian Siemenge

Oliemalerier og små skulpturer i fedtsten.
Motiverne i oliemalerierne er hentet fra naturens
verden. Oftest er det close-up malerier, hvor jeg
maler detaljerne i naturen. I skulpturerne er det
mennesker og dyr der er motivet.
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Lise Mannstaedt

Jeg udstiller i Gubben i Hundested i weekenden
13. og 14.-8. kl. 10-17.
Ellers kan jeg kontaktes på mail eller telefon for
aftale / evt. besøg på min hjemmeadresse.
Jeg deltager desuden i det årlige Kildemarked for
kunst og kunsthåndværk i Tisvilde.
Jeg maler landskaber med objekter og fugle på
lærred. Som noget forholdsvist nyt maler jeg fugle
på strandtræ og laver vingede væsener af forskellige fund fra stranden.

Stilfisk, Kajgade 12
3390 Hundested
Tlf. +4521453916
Til Åbne Atelierdøre holder vi åbent lørdag
og søndag kl. 10-17.00
Eller efter aftale tlf 2145 3916
facebook.com/GallerietAnneBirtheWeinreich

Nordre Beddingsvej 26
3390 Hundested
Tlf: +45 4774 8520
mail@glassmedjen.com
www.glassmedjen.com

Udstillingsadresse Gubben,
Nørregade 11B Hundested.
Efter aftale åbent på Lillebjergvej 20,
Hundested.
Tlf. 2366 4023
e-mail: briansiemenge@gmail.com
www.bskunst.dk

Rolighedsvej 10
3390 Hundested
Tlf.: 2179 1051
lise.art@webspeed.dk
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Hanne Larsen

Jeg er inspireret af naturen/vandet og menneskene som omgiver mig.
Det giver mig stor ro og glæde at arbejde med farver og se billedet gro og udvikle sig efterhånden
som lag efter lag lægges på - jeg bruger også spartelmasse, kridt,tusch m.m. i mine billeder.
Jeg håber mine billeder vil glæde og inspirere dig.

Jeg deltager i Åbne Atelierdøre i X-porten
Nordre Beddingsvej 39, 3390 Hundested.
Privat adresse:
Strandvejen 5N,
3390 Hundested
tlf. 2424 6171
48hala@gmail.com
7
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Jens Brammer

Kom og se mit Galleri og atelier,
med mine malerier og keramik af Ann Bjerg
For det meste åbent hver dag mellem 9-16
Lørdag-søndag 11-16
Du er velkommen til at ringe og høre om
jeg er der.

Nordre beddingsvej 39 j
3390 Hundested
Tlf. 2367 4312
brammerkunst.dk
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Hamiltons Havne Galleri

Oplev atmosfære, maleri og keramik i Hamiltons
Havne Galleri. På 9.sæson byder Birgitte Hamilton indenfor i Galleri & Værksted på ’Kulturkajen”,
Hundested Havn. Jeg tager afsæt i farven og gør
brug af et lidt finurligt motivvalg. Det lille tableau sættes i en klassisk kontekst - den såkaldte
”opstilling” Se også min keramik: Kombinerede
figurvaser, Vin-prop-skulpturer samt fade med
maritimt islæt.

Ndr. beddingsvej 39 C i smøgen.
3390 Hundested Havn.
Tlf. 2749 7549
www.galleri-hamilton.dk
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Susanne Schulian

Glas som kunst og brugskunst fascinerer mig.
Hver ting bliver unik. Jeg går gerne på opdagelse
i glassets mange muligheder - såvel i anvendelse som i kunst - kunsthåndværk i ordets bedste
forstand. Jeg gør brug af en del af de antikke teknikker, når jeg undersøger glasset i samspil med
andre materialer eller dets muligheder i dets egen
skønhed og glansfuldhed.

Tjørnevej 8
3390 Hundsted
Åbningstider:
Udstilling og værksted er åbent efter aftale.
Tlf. 2292 0055
susanne@schulian.dk

Internationalt Galleri
på Hundested Havn

Galleri Liisberg og Cleopatra design har skabt et
unikt udstillingssted lige i hjertet af Hundested
Havn. Vi har indrettet os i de stemningsfyldte
fiskerhuse, hvorfra vi sælger og udstiller kunstnernes egne frembringelser:
Malerier, smykker, skulpturer og tekstil - alt unika !
Vi er tre erfarne kunstnere, som har været til stede
på Havnen i 12 år. Vi udvikler os og skaber konstant ny kunst, så vores kunder altid kommer til
noget nyt. Meld dig til vores nyhedsbrev og bliv
opdateret. Vi har små musikevents og særudstillinger - perler at være med til, fryd for hjertet og
hjernen!
Vi deltager i Åbne Atelierdøre
De 3 faste kunstnere er:
Annette Beier Liisberg Malerier og skulpturer
Kirsten Herse Malerier og smykker
Jytte Bonde Smykker og tekstil

Galleri Liisberg & Cleopatra design
Kajgaden 9, Hundested Havn
3390 Hundested
Galleri Liisberg www.galleriliisberg.dk
Cleopatra design www.cleopatradesign.dk
9
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Mille Klem

Velkommen til Galleri milleklem
Her viser jeg mine billeder i akvarel, olie, akryl og
skulpturer i ler.
At udtrykke sig kreativt har altid fyldt meget i mit
liv og givet mig store glæder.
Det er mit håb at mine billeder efterlader betragteren i en god stemning.
I er også velkommen til at nyde udsigten over Isefjorden.

Galleri milleklem
Lærkevej 17, 3390 Hundested
Åbne atelierdøre 10.00-17.00
andre tider ring gerne
Mobil: 5023 8825
mille.klem@gmail.com
FB: Galleri milleklem
10
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Kamma Kaae

Jeg maler akryl på lærred - definerede eller udefinerede rum. Kompositionen i billedet skabes af
konstruktioner, men også større udefinerede flader af mere geologisk art.
Konstruktionerne fremstår som genkendelige
arkitekturlignende formationer eller ingeniørlignende fragmenter. Ydermere kan jeg vælge mere
naturgeologiske komponenter.
Den frakturerede billeddannelse fremstår som en
abstrakt relation eller et mere velkendt scenarie.
Du finder mit Galleri-Atelier Kamma Kaae på hovedgaden Nørregade - på samme matrikel som
cafe Cup&Cake. Velkommen til denne oase.
Galleri-Atelier Kamma Kaae
Nørregade 22,
3390 Hundested
www.kammakaae.com
Åbent efter aftale mobil 2821 0223
I Højsæson oftest ons-sø 11-17
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Kirsten Møller

I mine billeder forsøger jeg at fastholde det smukke i hverdagen. Jeg maler fortrinsvis farverige
akvareller. Motiverne kan være fra nærmiljøet i
Hundested Havn, landskaber, fugle og fisk, rejser
til nord og syd samt portrætter og ornamentik.
Hele mit liv har været præget af billedkunst. Jeg
har undervist både voksne og børn, holdt foredrag og kurser om billedkunst, været leder af Københavns Billedskole i Tvillingehallen og indkøbt
kunst til Københavns Kommune. Endelig har jeg
udstillet mange steder.

Nygade 7,
3390 Hundested.
Jeg bor midt i Hundested tæt ved havnen.
I er velkomne til at kontakte mig for et
besøg på tlf. 4798 6420 eller på
mail: kirstenm@mail.dk.
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Egeværk

Møbelsnedkeriet Egeværk er kendt for kompromisløs kvalitet i det forfinet træarbejde. På værkstedet skabes unika møbler og brugskunst i en
særlig fin klasse. Møbelsnedkerne Lasse Kristensen og Mette Bentzen har udstillet deres skulpturelle møbler i flere europæiske lande og USA.
Kom og oplev det arbejdende værksted på Hundested Havn og bliv inspireret af de smukke
trævarer i værkstedets butik.

Nordre Beddingsvej 24
Hundested Havn
Alle hverdage kl. 8 til 17
alle weekender kl. 10 til 17.
www.egevaerk.dk

11

15

Iben Corfitz

Billedkunstner og keramiker.
Jeg arbejder med oliemaling, da det giver flere
muligheder for bearbejdning af billedet og større
transparens. Mine temaer er portræt,natur og interiør. Stilmæssigt er mine billeder naturalistiske
med symbolistiske træk.Som Keramiker er stentøj mit materiale. Jeg laver store krukker formet,
som menneskekroppe, fade og skulpturer.

Ivigtutvej 6,
3390 Hundested.
Åbningstider:
Ring for at aftale tid på 4793 9599 eller
mail - iben.corfitz@privat.dk
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Karin Frederiksen

Jeg har malet i mange år og udstillet mange
steder. Maler både abstrakte og naturalistiske
maritime billeder her fra området rundt om Halsnæs, hvor jeg bl.a. bruger indsamlet drivtømmer som rammer. Min inspiration er farver og
lysets stemning i naturen og mellem mennesker, bevægelser i livet, følelser og oplevelser.
Jeg deltager i Åbne Atelierdøre i X-PORTEN, ved
Hundested Havn. Ellers åben efter aftale resten af
året, på min hjemadresse.

Fyrrehegnet 14,
3390 Hundested
Mobil: 4058 9309 / 2548 4929
Mail: jaka@email.dk
www.karin-frederiksen.dk
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Margot Rasmussen

18

Rie Lykke

Jeg håber, at du vil gå på opdagelse i mine billeder, hvor du ofte vil finde menneskelignende
figurer. Jeg prøver at vække interesse med min
komposition samt mit farvevalg, bl. a. inspireret
af rejser til andre kulturer og min facination af Cobra-malernes abstrakte former.

At male for mig er en rejse ind i maleriet med nye
former og farver. Alle mine billeder er lavet på
eget fremstillet papir, som limes på lærred, derefter ilægges forskellig strukturmateriale, herefter
fortsættes rejsen med oliemaling lag på lag, for at
opnå den stoflighed jeg ønsker.

•
•
•
•
•

Jeg blev årets kunstner i Hundested 2002
og årets kunstner hos EDC-mæglerne i 2004.

Oliemalerier
Akrylmalerier
Glassmykker
Glasbrugskunst
Unika Kort

Gøgevænget 6
3390 Hundested
Tlf.: 2940 8887
art.margot@hotmail.com
www.margotrasmussen.dk

Lillebjergvej 45
3390 Hundested
mobil. 2174 0089
rie.lykkep@gmail.com
Åbent efter aftale.
www.rie-lykke.dk
www.kunstrunden.dk
13
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Kurt Larsen

Inspirationen til billederne kommer fra naturen
og livet omkring os.
Da jeg ikke har et Galleri, men et beskedent atelier, åbner jeg gerne døren.
Haven indbyder, hvis vejre tillader det, til at
indtage sin medbragte madkurv.
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Karin Kabbelgaard

”Jeg maler mine malerier i forskellige medier.
Nogle gange er det akvarellens lethed der inspirere mig - andre gange olie. Min motivverden spænder vidt og er meget afhængig af hvad det optager
mig. Nogle gange er det portrættet, andre gange
blomster der fanger mit blik eller jeg sætter mig
ned til havet og maler. Et fælles motiv er lyset og
farver, som appellere stærkt til mig.”
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Lise Andersen

Grafisk designer og billedkunstner. Arbejder i olie,
acryl, akvarel og pastel med motiver fra det nære
miljø, landskaber og til abstraktioner over naturfænomener og universet. Velkommen til mit atelier i haven.
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Bodil Sylvest Bell

I min lille workshop i Evetofte vil du/I have mulighed for at se et udvalg af mine senest malede
akvarel billeder.
Der er åbent for kik/snak om teknikkerne mv.
altid efter aftale.
Medlem af Kunstrunden.dk
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Jytte Strøm

Unika-stentøj fremstillet på mit eget værksted
fra bunden. Skåle, kopper eller fade er skabt til
brug i dagligdagen, altid med fokus på det dekorative. Håndvaske og tilbehør til badeværelset er
også spændende opgaver, jeg sætter stor pris på.
Se mange eksempler på min hjemmeside
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Birgitta Steen

”Vand er mit foretrukne motiv, uafset om jeg arbejder i akvarel, acryl eller styrofoam.
Vand er i stadig forandring, alt fra vandfald, stille
indsø, isbjerg til havets bølger.”

Medlem af Danske Kunsthåndværkere og
Designere.
Uddannet Keramisk Formgiver fra
Skolen for Brugskunst
Deltager ikke i Åbne Atelierdøre 2016.

Kløvervej 3,
3390 Hundested
For en snak om billeder
Tlf. 2041 3494
mail kurthundested@gmail.com
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Stormsvalen Naturbutik & Galleri
Nødebovejen 89.
3390 Hundested
Mandag, torsdag, fredag 10-17,30.
Lørdag og Søndag 10-16.
Tirsdag og Onsdag lukket.

Kongelysvej 6, Nødebohuse
3390 Hundested
Åben efter aftale, ring eller send en mail.
Tlf. 4798 8730
e-mail: lise.andersen@mail.tele.dk
www.liseandersen.dk

Langekærgårdsvej 2,
Evetofte
3370 Melby
Mobil 2217 8280
Tlf. 4792 4767
bodille@bell.dk
www.bell.dk/

Torupvejen 109, Torup,
3390 Hundested.
info@jyttestrom.dk.
www.jyttestrom.dk.
Facebook ’keramiker Jytte Strøm’.
Se efter ”ÅBEN-skilt” - eller ring på
mobil 2835 0892 og aftal besøg.

Mælkevejen 20
Dyssekilde, Torup
3390 Halsnæs
Åben efter aftale
Mobil: 2742 5816
e-mail: gittan2003@yahoo.com
www.birgittasteen.dk
15

16

ÅBNE ATELIERDØRE I HALSNÆS 13. - 14. AUGUST

25

KUNST WEEKEND
I HALSNÆS

Åbningstider
Lørdag - søndag
Kl. 10 - 17

Åbne Atelierdøre
31

Lørdag og Søndag 13. - 14. august kl. 10 - 17 afholder kunst og kunsthåndværkere i Halsnæs åbne atelierdøre.
Her er der mulighed for, at møde kunstnerne i deres atelier, værksted eller andre former for udstillings steder.
Få et indblik, af den enkelte kunstners arbejdsmetoder og udtryksformer, samt en forklaring, hvor de henter
inspiration til deres arbejde.
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Kataloget giver overblik over alle kunstnerne i Halsnæs, som kan besøges gennem hele året.
Kunst - Kunsthåndværkere - Gallerier
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Mille Klem Lærkevej 17 Hundested
Kamma Kaae Nørregade 22 3390 Hundested
Kirsten Møller Nygade 7 Hundested
Egeværk Nordre Beddingsvej 24 Hundested
Iben Corfitz Ivigtutvej 6 Hundested
Karin Frederiksen Ndr. Beddingsvej 39 Hundested
Margot Rasmussen Gøgevænget 6 Hundested
Rie Lykke Lillebjergvej 45 Hundested
Kurt Larsen Kløvervej 3 Hundested

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Lise Andersen Kongelysvej 6 Nødebohuse
Bodil Sylvest Bell Langekærgårdsvej 2 Evetofte
Jytte Strøm Torupvejen 109, Torup Hundested
Birgitta Steen Solen 11b Hundested
Robert Mclean Helsingevej 132 Asserbo
Kældergalleriet Torupvejen 156

41
42
43
45
51
52

Ågalleriet Hans Futtrups Sti 3 Frederiksværk
Hundested Kunstf. Fyrstien 1 Hundested
Kirsten Sommer Læssevejen nr. 28 Hundested
Lisbeth Sonne Bisp Absalonsvej 2 Frederiksværk
Inge Albertsen Lisevangsvej 5 Liseleje

Saini Sinivuori Niels Larsensvej 34 Lille Kregme

Tina Rosenberg Ndr. Beddingsvej 39F Hundested
Carsten Sardorf Dahl Gjethuset Frederiksværk
Misja skulpturpark Hovedgaden 6 Ølsted
Stilfisk – Bolig og Interiør Kajgade 12 Hundested
Sandskulptur Festival Kajgaden 7 Hundested
Inspiration - Spisesteder

44
46
47
48

Europæiske Kunstm. Arresødalvej 4, Frederiksværk
Torben Jespersen Vinderød Skov 111 A. Frederiksværk

Jens E Forsmann Havnevej 5, 1. Frederiksværk

Ølsted Kro Hovedgaden 6 Ølsted
Kæft - Café og Spiseri Solen 1a Torup
karl-e Nørregade 22E Frederiksværk
Spisekammer Halsnæs
Overnatning

49
50

Sølager Strand Camping Kulhusvej 2 Sølager
B&B Melby Snedkeri Melbyvej 83 Melby

Lena Kristiansen Sonnerupvej 3 Frederikværk
T1 Sterling Design Strandvejen 81G Frederiksværk
Jane Balsgaard Gjethusparken 6 Frederiksværk
Birgit Langborg Hans Futtrups Sti 4 Frederiksværk
Jeffrey J. Mages Valseværksstræde 2 Frederiksværk
Halsnæs Kunstmuseum - et ide oplæg

Karin Kabbelgaard Nødebovejen 89 Hundested
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26

27

Ågalleriet

Udstillinger i Ågalleriet
2.-29. juli Sommerens tema udstilling ”MASKER”
12.- 17. juli ”Kreativ sommerskole”

Udstillingssteder:
Gjethuset Frederiksværk

6.- 28. aug. Billedkunstner Tine Kragh & Skulptør
Tim Juul Jørgensen

karl-e Kulturcafe Frederiksværk.

6.-24. sep. Tekstile billeder af Nulle Øigaard

Hundested Bibliotek,
Nørregade 61 Hundested.

8.-29. okt. Billedkunstner Helle Baslund

Frederiksværk Bibliotek ,
Torvet 41 Frederiksværk.
Mejeriet Torup.
Halsnæs Bryghus Hundested havn
x - Porten Hundested havn
Info: www. oplevhaelsnaes.dk
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Ågalleriet altid et besøg værd

Hans Futtrups Sti 3
3300 Frederiksværk
Åben: to –sø kl. 13-16
www.kunstforeningen.dk
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Hundested Kunstforening

Udstillinger i Fyrgården
Lør.21. maj – søn. 19. juni & tir. 21.juni 2016
”Green is a river and seal is a dog”.
Kunstner Bente Lindum Jensen, maleri, collage
Lør. 6. aug. – søn. 4. sept. 2016
”At skabes. At være. At forandres”.
Kunstner Kamma Kaae, malerier
Lør. 10. sept. – søn. 9. okt. 2016
Kunstner Åse Højer maleri, grafik, tegning
Søn. 16 .okt. – søn. 13. nov. 2016
Medlemsudstilling 2016

Fyrstien 1
3390 Hundested
Åben: tor-søn kl.13-16
www.hundested-kunstforening.dk
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Kirsten Sommer

Kik forbi galleriet ”Dueslaget” og se på lokal
billedkunst, glaskunst , grafik , postkort og forskelligt kunsthåndværk. Her arbejder jeg og
udstiller sammen med et par andre lokale Hundested-kunstnere, Hanne Larsen og Karin Frederiksen. Jeg maler mest naturalistisk fra Halsnæs
og omegn, tit figurativt eller med naturens egne
ansigter. Min glaskunst genspejler farverne fra
malerierne og min kunst udvikler sig i min egen
opfattelse af naturens farveskalaer. Jeg udstiller
også historiske billeder fra Hundested sommeren
over. Her er åbent, når vi arbejder i værkstedet
- ellers ring på 4042 5118.,
Dueslaget Hundested
Læssevejen nr. 28
3390 Hundested
Tlf. 4042 5118
www.kirstensommer.dk
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Lisbeth Sonne

Jeg arbejder med malerier, fotokunst og mixedmedia, bevæger mig mellem det figurative og
det abstrakte. Jeg fokuserer i mine kunstfotos og
mixedmedia på et samspil mellem farver,lys og
kontrast, de samme elementer som jeg arbejder
med i mine malerier. Arbejder meget varieret forskellige teknikker undersøges i mine kunstfotos
og mixedmedia, lag på lag, skanning, bemaling
og digital behandling mixes og nye stilarter udforskes.

Bisp Absalonsvej 2
3300 Frederiksværk
Åbningstider: Lørdag-søndag kl. 14-17
www.galleritibirke.dk
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Inge Albertsen

Arbejder med: Maleri, tegning, collage, foto og
grafik, Non Toxi og computer grafik.
Arbejder ofte omkring et tema, dykker ned i det
igen og igen. Endnu et antal gange. Det kan ske
i et enkelt billede, i lag på lag, i lange serier, hvor
det ene billede springer ud af det forrige.

Lisevangsvej 5
3360 Liseleje
Åbningstider:
Den 13-14 august kl. 10 – 18
eller ring 2026 5015
ingealbertsen@gmail.com
21
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Europæiske Kunstmuseum

Galleri GAL har ændret status til Europæiske
Kunstmuseum, fra september 2016.
Kunst fra hele det europæiske kontinent skabt
fra år 2000 og frem. Et mangfoldigt farverigt
kludetæppe af kunstneriske udtryk, skabt af ansete europæiske kunstnere. Kunst og Kultur er som
vejret - det lader sig ikke begrænse af nationale
grænser, det forsætter med uformindsket kraft sin
rejse.
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Torben Jespersen

”Maleriet er og bliver min store lidenskab, netop
fordi man aldrig bliver færdig med at finde nye
områder, måder at arbejde med farverne på, og
det er netop det koloristiske, jeg går op i. Jeg bruger tid på at finde den helt rigtige farvenuance, så
maleriet fremstår som et harmonisk billede.”
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Saini Sinivuori

Deltager i Åbne Atelierdøre i min skønne naturhave og hjemmet med keramik, skulptur, skitse
bøger fra musikkens verden og croquis, malerier, grafik og digte. Min far, Mauri Sinivuori (19351993) er også tilstede med maleri og grafik.
Nyd stedets fred og gerne din medbragte mad i
haven. Jeg giver te og citronkage m.m.
VELKOMMEN!
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Lena Kristiansen

Akvarellens transparente farver spiller smukt
sammen med det hvide papir og skaber lette og
luftige stemninger, selv i mørke farver.
Når akvarelfarven påføres vådt i vådt blander de
forskellige pigmenter sig, i deres helt eget liv, der
ikke altid lader sig styre.
Det kan give fantastiske foræringer til billedet eller
spolere det fuldstændigt.
Det er en udfordring hver gang.

Åbner september.
Arresødalvej 4, 3300 Frederiksværk
Åbent fra første til anden søndag hver måned
fra kl. 13 til kl. 17 alle dage. Entre 50-kr.
Mulighed for at aftale besøg uden for det
aftalte tidspunkt.
mail: leifart@mail.dk
eller mobil tlf. 4088 3537
22

Galleri Chili
Vinderød Skov 111 A.
3300 Frederiksværk

Niels Larsensvej 34
Lille Kregme,
3300 Frederiksværk.
Besøg efter aftale. 4777 7799
www.kunstrunden.dk
www.narovi.com/saini/

Sonnerupvej 3
3300 Frederikværk
Tlf. 2971 3316
Facebook: Akvarel – Lena Kristiansen
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T1 Sterling Design

Jeg designer og fremstiller smykker i eget værksted. Inspirationen til mine smykker kommer ofte
fra materialet selv: sølvet, guldet, Tahiti-perlen
eller ædelstenen. Det sker dog også, at kunderne
kommer med en idé, som vi sammen udvikler
til det unikke smykke, der ikke kan findes andre
steder. Måske kan jeg lave dit næste smykke eller
friske de gamle smykker op.
Kom forbi mit værksted 13.-14. august til ”Åbne
Atelierdøre” eller besøg mig efter aftale. Se eventuelt nogle af mine smykker (750 forskellige modeller) på: www.amio.dk/butik/1431

Strandvejen 81G
3300 Frederiksværk
Mobil 4031 0115
Mail: torbenhaugaard@yahoo.dk
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Jane Balsgaard

Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi.
Arbejder med maleri - grafik - installation bronze-og papirskulpturer.

KUNSTNERHUSET
Gjethusparken 6
Frederiksværk
Tlf. mobil 2615 2318
Tlf. 4774 9515
www.balsgaard.dk
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Birgit Langborg

Når jeg med former og farver udtrykker mig på
lærredet, forsøger jeg at indfange oplevelser og
indtryk fra rejser i syd og nord. Varme og kulde.
Fra en uudtømmelig palet af farver skaber penslen i hånden og indtrykkene i hukommelsen farver og forskellige former. Det bliver så mit bidrag
til den enkeltes mulighed for fri fantasi.

Frederiksværk Kunstforenings Værksted
Hans Futtrups Sti 4
3300 Frederiksværk
Tlf. 2146 8304
birgit@langborg.dk
www.birgitlangborg.dk
Åbningstider: Kl. 11 - 17
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Jeffrey J. Mages

For tiden arbejder jeg mest i akvarel og mixed
media inspireret af den storslåede natur her i
Halsnæs.
Der er ofte et tredimensionalt element i billedet,
der skaber et liv og en dybde.
Når man komponerer et værk, er der ofte et fokuseringspunkt. Det tredimensionale element
giver en ekstrem virkning af dette.

Valseværksstræde 2
3300 Frederiksværk
Tlf.: 4777 1708
Mobil 6138 2862
Mail: jeffmages@gmail.com
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Halsnæs Kunstmuseum

Idéoplæg til et kunst- og innovations center,
ved skjoldborg i Fr.værk.
• informativ udstilling i gårdhaven
med plancher med kunst fra Halsnæs.
• udendørs aktiviteter og kunstworkshops
for børn.
• stueplan: sær udstillinger med lokal kunst,
samt film og foredrag.
• virtuel IT vidensamling af kunst.
• 1.sal: et innovativt udviklings center, hvor
det hele bliver vendt på hovedet, hvor
kunst - design og arkitektur udvikles. Samt
farveterapeutiske behandlings muligheder.
www.halsnaes-kunstmuseum.dk
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Jens E Forsmann

Jeg maler oplevelser fra naturen - som en visuel
guide til lokale, samt turister. Jeg elsker at finde
nye og anderledes vinkler at se naturen fra.
Til Åbne døre fortolker jeg Åstien ud til Ågabet
i skitser - akvarel og maleri.
Jeg er grafisk designer - maler - illustrator:
Projekt illustrationer • ideudvikling •
Husportrætter • Logo - grafisk design • Grafisk
konsulent • Undervisning • Udgiver af Halsnæs
kalenderen • Salg af lokale turistmotiver.
Forhandles: Smykkesten og Fritid
Nørregade 18, Frederiksværk
Charlotte -Hundested
Kajgaden 13, Hundested Havn
Havnevej 5, 1.sal
Frederiksværk
Henvendelse Tlf. 2238 9142
Mail: m _forsmann @hotmail. com
Facebook: Jens Erik Forsmann
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Tina Rosenberg

Jeg er inspireret af den nordiske natur med landskaber, huse, fugle, blomster og træer.
Arbejder med farver der kan skabe en god stemning i rummet.
Fakta:
Uddannet billedkunstner.
Stor erfaring i bestilling af udsmykningsopgaver
til hospitaler, virksomheder og private.
Udstiller i kunstforeninger.
Har eget Galleri, gavebutik og atelier.
Underviser og projektleder i billedkunst for børn
og voksne
Nordre Beddingsvej 39 F
3390 Hundested - tlf. 2623 0071
www.tinarosenberg.dk
Facebook: tina rosenberg
Åbningstider:
April - maj - juni: Weekend kl. 11-16
Juli - august: hver dag kl. 11-16
September: Weekend kl. 11-16
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Carsten Sardorf Dahl

Både som maler og musiker bevæges jeg, af det i
sprækken usagte og skjulte og alting synes at spejle sig
i mig og bevæge mig som i et vand. Jeg blændes af lyset der skabes ud af mørket, for dersom man kender sit
afgrundsdybe mørke, ser man meget klarere i lysets refleksioner. Jeg ønsker mig at være en åndens maler og
en åndens komponist. For mig er toner farver og farver
toner. Akkorderne er landskabernes bund, der veksler
mellem skygge og lys; dybde og perspektiv. Fuglene er
de mange udtryk og følelser set fra barnets perspektiv.
Selve det at være maler og det at være musiker handler
mere om at kunne skabe en åndelig evighed og bevægelse i øjeblikket og fastfryse det foran beskuerens eget
spejl. På den måde forvandler jeg det ukendte potentiale fra dødvægt til liv og fra fantasi til virkelighed.
Udstiller frem til 1.- 9. i Gjethuset
3300 Frederiksværk
Tlf.: 4035 9088
carstendahlmusic@gmail.com
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Misja skulpturpark

Her kan du opleve skulpturer af mennesker, græske guder og dyr I bronze, Misja bor og arbejder
både I Italien, Grækenland og er ofte hjemme og
udstille i Danmark.
Som noget helt nyt har han skabt en skulpturpark
I barndomsbyen Ølsted.
Mange af værkerne er til salg og der er mindre
skulpturer inde I krostuen, for yderliger information omkring salg, leje og rundvisning samt foredrag kontakt :
Erasmus Misja Kristoffer Rasmussen

44

Ølsted Kro

Midt i Ølsted ligger kroen, som i parken rummer en stationær udstilling af skulpturer udarbejdet af
Misja Kristoffer Rasmussen. I krostuen findes mindre værker udstillet.
Kroens faste åbningstider er hver dag fra kl. 17.30 - 21.30 undtagen søndag.
Lørdag og søndag er der åbent for frokost fra kl. 12.00 - 15.00.
Vi opfordrer til at bruge vores hjemmeside www.olstedkro.dk, hvorfra der er link til Misjas side.
28

Misja skulpturpark
Ølsted kro, Hovedgaden 6, 3310 Ølsted
Parken er åben hele året fra : 9.00-21.00
www.misjaart.com
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Kæft - Café og Spiseri

Vi elsker god og smagfuld mad lavet fra bunden af de bedste råvarer. Prøv en dejlig frokost
med vores smukke nyklassiske smørrebrød, en
eftermiddag med dejlige kager og ordentlig kaffe
brygget på espressomaskine. Hver torsdag har vi
Spiseaften hvor vi serverer en fast menu til en god
pris med en altid hyggelig stemning.
Onsdag 11:00-16:00
Torsdag 11:00-16:00
Fredag
11:00-16:00
Lørdag
11:00-16:00
Spiseaften: Torsdag 18:30
Solen 1a, Torup,
3390 Hundested
Tlf: 6067 3858
kontakt@kaeft.dk
www.Kæft.dk
www.facebook.com/kaeft.dk
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karl-e

Alt kan ske hos karl-e
- nysgerrige menneskers mødested & gode ideers
fødested.
Nyd en kaffe, hold frokostmøde eller udfordr vennerne til brætspil ved fyraftenstid. Vær kreativ i
kælderen, indtag scenen, deltag i en debataften
eller fællesspisning.
I kulturinformationen får du overblik over spændende, lokale oplevelser.

Nørregade 22E
3300 Frederiksværk
www.karl-e-cafe.dk
facebook.com/karlecafe
Åbningstider: Se website og Facebook

48

Spisekammer Halsnæs

Lokale fødevarer - Spis ordentligt - Find vej til
gårdbutikker, markeder, vejboder.
Spisekammer Halsnæs er en sammenslutning af
fødevareproducenter i Halsnæs kommune der
har forpligtiget sig til at overholde en række regler, som sikrer god dyrevelfærd og fremragende
kvalitet.

Amtsvejen 280
3390 Hundested
Se butikker og åbningstider på hjemmesiden
www.spisekammerhalsnæs.dk
Facebook: Spisekammer Halsnæs
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Inspiration og Spisesteder

Inspiration og Spisesteder
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Camping og overnatning
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Sølager Strand Camping

Campingpladsen ligger direkte til Roskilde Fjord
med egen strand. Vi har flere pladser med vandudsigt, teltpladser hvor der også er plads til kajakken, legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane, fodboldbane, bålplads m.m.
Udlejning af hytter, cykler og kajakker.

Sølager Strand Camping
Kulhusvej 2,
Sølager
3390 Hundested
Telefon 4793 9362
www.solager.dk-camp.dk
mail@solagercamping.dk
30
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B&B Melby Snedkeri

B&B i flotte omgivelser, hyggelig landsby tæt på
Liseleje, Frederiksværk og Hundested.
Lyse værelser, stort køkken/opholdsrum. Dobbeltværelser 475 kr./nat og enkeltværelser 275
kr./nat. Velegnet til grupper op til ca. 6 personer.
Havemøbler. Handicapvenligt. Barneseng og høj
stol. Gåafstand fra Melby Station. 2 km fra Liselejes sandstrand.
Morgenmad kan tilkøbes for 45 kr./person.
Gratis trådløst internet

B&B Melby Snedkeri
Melbyvej 83
3370 Melby
tlf. 2180 1007 - 2916 1667 og
2833 2033
Karnavinther@hotmail.com
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Stilfisk – Bolig og Interiør

Stifisk butik på Hundested havn er en kunst - og
design butik med et bredt håndplukket sortiment.
Vi udstiller oliemalerier med smukke levende
blomstermotiver af Anne-Birthe Weinreich og
unika lamper fremstillet er genbrugsdele, f.eks
trommer af Lampekunstneren Jannik Kreiberg.
Butikkens 150 kvm, er fyldt med interiør; keramiske vaser, service til middagsbordet, møbler fra
kendte Brands, smukke kunstplakater og møbelsnedker fremstillede ure, interiør og skamler.
Alt sammen moderne og i tråd med den nordiske
design tradition.

Kajgade 12,
Hundested Havn
Web: www.stilifsk.dk
Tlf: 7070 2088
Åbent:
Hverdage 10-16.00
Weekend: 10-17.00
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Sandskulptur Festival

De store Danskere

Successen fortsætter i 2016 for 5. år i træk på den
Internationale Sandskulptur Festival i Hundested.
Oplev en ganske særlig kulturattraktion på den
driftige havn, hvor internationale sandskulptører,
heriblandt flere verdensmestre, tolker historier fra
”verdens lykkeligste land”. Gå på opdagelse under
åben himmel og se skulpturer i særklasse, skabt
af gyldne sandkorn. Detaljerne er fascinerende,
og skulpturerne er både illustrative, symbolske, humoristiske og abstrakte med individuelle
kunstneriske udtryk.

Hundested Sandskulptur Festival
Kajgaden 7
Hundested Havn
Tlf: 5047 9830
www.sandfestival.dk
Facebook: Hundested Sandskulptur Festival
Åbent alle dage kl. 10 - 19 frem til 18. september
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Halsnæs et godt sted at bo

Må vi sælge din bolig?
Skulle vi mod forventning ikke få solgt betaler vi selv regningen*

I Halsnæs finder man alle boligtyper.
• Altid tæt på hav, fjord, sø og skov
• Spændende, aktive og autentiske havnemiljøer
• Smukt handelsliv, midt i kanalmiljø med masser af aktiviteter,
året igennem
• Kunstnerne kan være med til, at give et godt og anderledes
indtryk af området, i tæt samarbejde med ejendomsmæglerne

Liseleje Ejendomskontor
Liselejevej 60 · 3360 Liseleje · e-mail: 336@edc.dk

SOLGT

Place2live Høegh Bolig Halsnæs
Nørregade 27, 3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 77 00 11
halsnaes@place2live.dk
place2live.dk

eller Gratis *

Tlf: 47 74 63 34
Vi har åbent alle ugens dage fra 10 - 16
også lørdag og søndag

*
Gælder ikke udgifter til tilstandsrapport, el-installationsrapport og energimærke

Torvet 15
3300 Frederiksværk
tlf. 4777 1070

32

Kajgaden 9H
3390 Hundested
tlf. 4872 7033

Nybolig Frederiksværk
Nørregade 1
3300 Frederiksværk
4772 4888
Facebook: Nybolig Frederikværk A/S
www.nybolig.dk
33

Oplev Halsnæs
Gå på opdagelse i Halsnæs året rundt
www.oplevhalsnaes.dk

Gjethuset: Kunst - Musik og Kulturhus.
Gjethusgade 5, Frederiksværk.
Kulturkraft - Outstanding- Musikfestival
Jazz Festival.

Knud Rasmussens Hus:

Knud Rasmussens vej 9 Hundested.
Spodsbjerg Fyr.

Økologisk landsby Torup:
Sejlture på Arresø med Frederikke.

For børn:

Udsigtsplatform ved ågabet, L.A.Rings bænk ved
Vinderød kirke. Arrenæs naturområde.

Arresødal

Havtyren Legeplads Liseleje.
Skovlegepladsen Frv. skov v. kirken.
Svævebanen v. Bakkestien
Brandmuseet, kør en tur i brandbil.
Ølsted Naturgrusgrav, Ølsted .

Hundested Havn:

Liseleje:

Sandskulptur Festival. Krydstogtskib d.3.august
Gallerier og Arbejdende Værksteder

Dragefestival v. P pladsen. Liselejeuge 30.
Kunst i Liseleje 2.juli.
Det gamle ishus, der er lokalmuseum.

Krudtværket

Krudtværks alleen 1 Frederiksværk.
Palæet: Arkiv og butik
Torvet 1 Frederiksværk.
Krudtværksfestival.
Oplev Frederiksværks kanalmiljø, fra Arresøen
til Lystbådehavnen ved fjorden
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Guidet rundvisning.
Dyssekilde station - Bogby- Økomarked
Himmelstorm Festival.

Gå på opdagelse

på stierne rundt på hele Halsnæs og få en
fornemmelse af vores smukke og meget
varierede natur, tæt på hav, fjord og sø.

Brochuren er udgivet af:
Projektgruppen for Kunstnere I Halsnæs.
Med støtte fra Halsnæs kommunes
Erhvervs- og Turismefremmepulje.
En del af Kongernes Nordsjælland.
Layout: J.Forsmann
Produktion: Warrer Grafisk
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