
  

  keramiske noter 4.1/96  

       

 
Året 1996 går nu på hæld - og for Keramikkens Venner er sidste arrangement i år afholdt. 

Derfor må det være tiden for en orientering fra bestyrelsen til medlemmerne. 

 

Sekretariatet 

 

Keramikkens Venner har fået ny sekretariatsadresse. Eva Bendix meddelte i forbindelse med 

generalforsamlingen den 6. februar 1996, at hun ikke længere så sig i stand til at være 

sekretær for foreningen; men indvilgede dog i at fortsætte indtil en afløser var fundet. Det var 

vi kede af, da Eva har lagt et stort arbejde i sekretariatet og haft en god kontakt til 

medlemmerne. 

 

Lis Ehrenreich har nu påtaget sig at føre sekretariatet videre; men skulle der blandt 

medlemmerne findes en person, udstyret med en computer og printer, og som har lyst til at 

prøve kræfter med funktionen, så hører vi gerne nærmere herom. Sekretariatets nye adresse er: 

Keramikkens Venner 

Falstersgade 15 A, 4. sal 

8000 Århus C 

 

Tlf.:  86 19 74  97 

 

Forsendelsesproblemer 

 

Desværre har en del af medlemmerne ikke modtaget “keramiske noter 4/96, hvad vi beklager - 

skulle man endnu ikke have modtaget det, så kontakt det nye sekretariat. 

 

Arrangementerne i 1996 

 

Forårets arrangementer blev kort refereret i “keramiske noter 4/96”. Vi har haft to 

arrangementer med værkstedsbesøg i Københavnsområdet og et med udgangspunkt i Århus. 

Derudover en rundvisning på Kunstindustrimuseet i forbindelse med ‘Unika’-udstillingen, 

kombineret med et besøg i museets magasiner. Arrangementerne var velbesøgte. 

 

Kommentar: Der har været god tilslutning til værkstedsbesøgene og de fleste af keramikerne 

har været glade for foreningens interesse. Men sådanne besøg bliver sværere at arrangere 

fremover; idet en del keramikere ikke er med på at være en del af “underholdningsindu-strien” 

og vi møder i stigende grad krav om betaling eller et garanteret salg til gengæld for den 

ulejlighed, et besøg giver. Et emne vi må tage op til diskussion i forbindelse med 

generalforsamlingen. 

 

I løbet af efteråret er der gennemført tre arrangementer med: 

 

- besøg på udstillingen ‘Duplika’, hvor udstillingsarkitekt Bettina Køppe viste rundt 



- besøg på Grimmerhus med den retrospektive udstilling med Finn Lynggaard kombineret 

med Kunstmuseet Trapholt og magasiner. Begge steder med gode og instruktive 

‘rundvisere’ 

- foredrag ved Snorre Stephensen om ‘keramiske teknikker set i historisk sammenhæng’ på 

Danmarks Designskole. 

 

Kommentar: Antallet af tilmeldte til de første to arrangementer var ikke stort, hvorfor vi 

udsendte en lille reminder til det sidste arrangement med stor tilmelding til følge. Bestyrelsen 

håber, at vi vil kunne overtale Snorre Stephensen til at holde endnu et foredrag i 1997. 

 

Generalforsamling 1997 

 

Der indkaldes herved til generalforsamling mandag den 

 

3.  februar 1997, kl. 19.30 på Danmarks Designskole, Strandboulevarden 47, København Ø. 

 

Der skal afholdes valg til bestyrelsen og fastsættes kontingent for 1998 og 1999, idet vi i 1997 

har samme kontingent som i 1996 efter generalforsamlingsbeslutningen i år. Dagsorden i 

øvrigt efter vedtægterne. 

 

Bestyrelsen håber, at man vil møde talrigt op og modtager gerne forslag til nye arrangementer 

fra medlemmerne. 

 

Arrangementer foråret 1997 

 

Vi planlægger for foråret 1997 et besøg på Royal Copenhagen i Smallegade, Frederiksberg 

med fabrik og museum og samtidigt håber vi, at vi vil få lejlighed til at møde nogle af 

fabrikkens ‘faste’ keramikere. 

 

En andet arrangement vil gå til Nordsjælland med besøg i J.F. Willumsens Museum og Gjet-

huset i henholdsvis Frederikssund og Frederiksværk. 

 

Endelig vil vi forsøge at gennemføre en to-dages tur til Bornholm i slutningen af maj. En 

sådan tur ligger jo i den dyrere ende, og vi hører gerne medlemmernes kommentarer til et 

arrangement med overnatning. Bornholmsturen vil indeholde værksteds- og museumsbesøg. 

 

Arrangementer efteråret 1997 

 

I løbet af efteråret 1997 er der mange spændende aktiviteter omkring keramikken og disse vil 

vi gerne dække. 

 

 Sophienholm ved Lyngby har fra den 14. september 1997 en udstilling om Dansk Keramik 

1850-1997, arrangeret af museumsinspektør Lars Dybdahl fra Kunstindustrimuseet. Om 

muligt vil vi få Lars Dybdahl til at guide os gennem udstillingen. 

 

I Kolding finder den 2. Keramiktriennale sted på Trapholt og i Haderslev planlægges en 

udstilling, der har fået arbejdstitlen Fra Saxbo til i dag. Igen lægger vi op til en todages tur, 

som foruden disse udstillinger vil omfatte værkstedsbesøg mv. 

 

Keramiske noter 

 



Alle disse arrangementer vil være nærmere beskrevet i keramiske noter 5/97, som vil blive 

udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Kontingent 

 

I løbet af januar 1997 udsendes en påmindelse om generalforsamlingen, som samtidigt vil 

indeholde et girokort til betaling af kontingentet for 1997. Husk venligst at påføre tydelig navn 

og adresse på girokortet - det vil lette registreringen. 

 

Endelig vil vi benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer 

 

En Glædelig Jul samt et Godt Nytår og takker for interessen og tilslutningen i 1996. 

 

På vegne af bestyrelsen for Keramikkens Venner 

 

Alette Pontoppidan 

  

 

 

Som supplement til udstillingslisten i “keramiske noter 4” kan der henvises til følgende 

spændende aktuelle udstillinger rundt omkring i Danmark: 

 
København 

-12.01.97 “Thorvald Bindesbøll - en dansk pioner”. Bog og katalog. Kunstindustrimuseet. 

Bredgade 68, 1260 København K. Tlf 33 14 94 52. 

 

-19.01.97 “Trailer”. Syv keramikere. Mark Lauberg, Turi Heisselberg Pedersen og Lone Skov 

Madsen samt Jeanette List Amstrup, Michael Geertsen, Bente Skjøttgaard og Anne Tophøj. 

Udstillingssted for ny keramik, Kompagnistræde 25, 1208 København K. 

 

Ribe 

-05.01.97 “udstillingsbilleder”. Keramiske arbejder af Sten Børsting. Separatudstilling. 

Museet Ribes Vikinger, Ribe. 

 

-31.12.96 “Billedvaser”. Nye keramiske arbejder af Peder Rasmussen. Ribe Kunstmuseum, 

Sct. Nicolaigade 10, Ribe. 

 

Viborg 

31.12.96 Marianne Steenholdt Bork. Separatudstilling. Galleri Ho, Sct. Mathiasgade 44, 8800 

Viborg. 

 

Aalborg 

-30.12.96 Karen Bennicke og Martin Bodilsen Kaldahl. Katalog. Galleri Aalborghallen, 

Europa Plads, Aalborg. 

 

Århus 

-08.01.97 Tove Anderberg. Separatudstilling. Galleri Hummeluhre, Vestergade 49, 8000 

Århus C. Tlf  86 12 64 01. 


