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Arrangementer i Keramikkens Venner 
 

Yderligere et arrangement er på plads, mens der er ændringer til et andet. Desværre er de 

sidste to arrangementer ikke på plads endnu til denne ekstraudsendelse; men under 

planlægning er et besøg på ”Keramiske Veje” samt i Galerie Egelund, hvor Alev Siesbye 

udstiller og har lovet at være tilstede og fortælle om sine arbejder. Det tilføjes, at denne 

udstilling først åbner den 29. november 1997. Nærmere om disse arrangementer i løbet af 

efteråret. 

 

Opmærksomheden henledes på, at mødetidspunkt og afgangstidspunkt for turen til det sydlige 

Jylland er ændret på grund af køreplansændring, jf efterfølgende program. 

 

Til efterårets arrangementer er du velkommen til at medbringe en gæst til medlemsbetalingen, 

såfremt arrangementet ikke er overtegnet. 

 

Arrangement:   “Introduktion til Patrick Nordström” ved Steen Nottelmann 

   Der vil blive lejlighed til at se arbejder af Patrick Nordström, som 

befinder sig i Roal Copenhagens samlinger og man skal endvidere 

opfordre medlemmerne til selv at medbringe arbejder af Patrick 

Nordström, hvis man er så heldig at være i besiddelse af sådanne. 

Dato og mødetidspunkt: Onsdag den 17. september 1997, kl 18.00 

Mødsted:  Portneren, Royal Copenhagen, Smallegade 45, 

   2000 Frederiksberg 

Pris:   50 kr. Betaling i forbindelse med arrangementet. 

Tilmelding til:  Sekretariatet  senest fredag den 12. september 1997. 

 

Arrangement:  Endagsudflugt til Kolding og Haderslev 

Takket være Storebæltstunnelen kan vi på én dag nå at opleve 

“Den 2. Danske Keramiktriennale” på Kunstmuseet Trapholt i 

Kolding, Gerd Hiort Petersens alterudsmykning i Øsby kirke, 

udstillingen “Keramik 97” på Haderslev Museum, et 

værkstedsbesøg hos Heidi og Aage Birck samt eventuelt 

Ehlers-Samlingen. 

Dato:   lørdag den 4. oktober 1997 

Mødested og tid 1: Københavns Hovedbanegård - under uret kl 07.10  OBS 

   afgang med intercity-tog kl 07.30  OBS 

Mødested og tid 2: Bus fra Banegårdspladsen, Kolding kl 09.45  OBS 

Afslutning:  Banegårdspladsen, Kolding kl 18.00 

Ændret afgang og hjemkomst må påregnes på grund af 

køreplansændring; men hjemkomsten vil ikke ændres væsentlig. 

Deltagerantal:  Minimum 15 deltagere 



Pris fra København: 750 kr incl tog- og bustransport samt entréer 

Pris fra Kolding: 400 kr incl bustransport og entréer 

Tilmelding til:  Sekretariatet senest mandag den 1. september 1997 med samtidig 

betaling. 

   Detaljeret program vil herefter blive tilsendt deltagerne 

 

Arrangement:   Rundvisning på udstillingen “Dansk Keramik 1850-1997” på 

Sophienholm ved museumsinspektør Lars Dybdahl. 

Dato og tidspunkt: lørdag den 29. november 1997, kl 11.00 

Mødested og tid: Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Lyngby 

Deltagerantal:  Minimum 15 deltagere 

Pris incl entré:  50 kr. Betaling i forbindelse med arrangementet. 

Tilmelding til:  Sekretariatet senest fredag den 21. november 1997 

 

 

 

”keramiske noter” vil fremover optage 

”annoncer og efterlysninger” fra 

medlemmerne om fx keramisk litteratur. 

 

Så mangler du et eller andet eller er der 

noget, som du vil skille dig af med, så 

skriv en annonce til noterne. 

Skulle du have et problem, fx i form af en 

signatur, så send den ind til sekretæren og 

redaktionen vil søge at løse problemet og 

eventuelt efterlyse en løsning på problemet 

i noterne. 

Red 

 

 

02.07.97-12.10.97 Glanz der Kristalle. 

Glasuren vom Jugendstil bis heute. 

Hetjens-Museum, Schulstrasse 4, D-40213 

Düsseldorf. 

 

11.10.97-14.12.97 Eduardo Chillida. 

Skulpturen aus Ton. Hetjens-Museum. 

16.11.97-01.02.98 Internationale Keramik 

gestern und heute. Ankäufe und 

Gerschenke 1977-bis 1997. 

Hetjens-Museum. 

 

17.10.97, kl 20-24 Fredag aften med 

temaet ”Keramik” i Det danske 

Kunstindustrimuseum, Bredgade 68, 1260 

København K. Tlf 33 14 94 52. 
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