
 

 
Keramikkens Venner 
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www.keramikkens-venner.dk 
https://www.facebook.com/keramikkensvenner/ 

 

Kommende medlemsarrangementer for Keramikkens Venner 
 

Generelt: Tilmelding er nødvendig og sker via tilmeldings-/betalingssystemet Place2Book eller undtagelsesvist på 

telefon til sekretær Carsten Groth 41578818. Betaling med Dankort eller MobilePay 

 

Arrangement:  Rundvisning ved keramiker Louise Hindsgavl i forbindelse med hendes 

særudstilling på Holmegaard Værk 

Dato og tidspunkt:  Lørdag den 25. februar 2023, kl. 11 til ca. 12.30 
Der er mulighed for efterfølgende frokost i Restaurant Holmegaard for egen regning. 

Mødested:   Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, Fensmark, 4684 Holmegaard, ved billetsalget 

Arrangør:   Carsten Groth, tlf. 41578818 

Deltagertal:   Maksimum 20 deltagere. Medlemmer har fortrinsret. Først til mølle-princippet. 

Pris:   60 kr. pr. person - ekskl. entré til Holmegaard Værk 
Rabat med Politiken Plus-kort og som medlem af Ældresagen eller Årskort) 

Arrangement:   Nr. 2023-1 

Tilmelding:   Via tilmeldings-/betalingssystemet Place2Book. Brug dette link:  
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/2ab57a2dab 

Frist:   Tilmelding og betaling sker senest fredag den 10. februar 2023. 
 

Louise Hindsgavl - www.louisehindsgavl.dk 

Danmarks godser gemmer på et væld af skatte, skæbner og passioner. Nogle har 

været ejet i en lige slægtslinje gennem århundreder. Andre har med tiden skiftet 

hænder. Godserne er en del af vores fælles kulturarv, og de har haft stor indflydelse 

på, hvordan land og by omkring dem har formet sig. Og så bugner de af historier. 

Kunstner Louise Hindsgavl har besøgt seks sydsjællandske godser for at møde ejerne 

og hente inspiration i deres fortællinger. 

På hvert gods har Louise Hindsgavl udvalgt en genstand: en kandelaber, et skrivebord, 
et loft, et maleri, en hirschfænger og en Thorvaldsen-gipsmodel. Genstandene har 
inspireret Hindsgavl til seks kunstværker, som du kan se her i udstillingen. Værkerne 
er et kig ind i godsernes hjerte og Louise Hindsgavls fortolkning af den rige 
kulturhistorie, som godserne er bærere af. 
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Igangværende og kommende udstillinger 

 
Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, Fensmark, 4684 Holmegaard 
https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/ 
Åbningstider: Tirsdag – søndag 10-17 

 
Kommende udstilling: 

Louise Hindsgavl: De udvalgte 
https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/udstillinger/saerudstillinger/louise-hindsgavl-de-udvalgte/ 
4. februar – 22. oktober 2023 
 
At Holmegaard Værk inviterer netop Louise Hindsgavl indenfor i museets rammer er ikke en tilfældighed. Det bunder 
nemlig i hendes helt særlige forbindelse til Holmegaard Værks samling af Kähler-keramik. Blandt de godt 6.000 
keramiske genstand, der udstilles på museet til daglig finder man nemlig værket ’Stories of Eve’, som Hindsgavl 
udviklede til Kähler tilbage i 2012. 
 

   
 

Officinet, Bredgade 66, 1260 København K 
https://dkod.dk/officinet-udstillinger/ 
Åbningstider: tir. – søn. 12 – 16, tors. 12 – 18 
 
Kommende udstilling: 

”Keramisk Stuegang” af Sverre Tveito Holmen & Asger Kristensen 
https://dkod.dk/keramisk-stuegang-af-sverre-tveito-holmen-asger-kristensen/ 
 
2. – 19. februar 2023 
Fernisering: 2. februar 2023 kl. 16 – 20 

 
Gennem mange år har Holmen og Kristensen haft en tæt dialog omkring det keramiske arbejde og livet som 
kunsthåndværkere. Udstillingens titel henviser både til en gennemgang af deres fælles indsats og dialogen mellem 
værkerne og til Officinets historie som apotek i det gamle Frederiks Hospital. 
 

Avlskarl Gallery, Bredgade 28, 1260 København K 
https://avlskarl.com/ 
Åbningstider: Onsdag – fredag 12-17, lørdag 12-15 
 
Udstilling: 

Alev Siesbye – et udvalg af værker 

https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/
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Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfonds hæderslegat blev i 2022 givet til keramiker Alev Siesbye. 
I den forbindelse vises et udvalg af Alev Siesbyes smukke krukker i Avlskarl Gallery. 
 
7. december – 14. januar 2022 

 

 
 

Peach Corner, Howitzvej 67A, stuen, 2000 Frederiksberg 
https://www.peachcorner.dk/ 
Åbningstider: Onsdag – fredag 13-18, lørdag 11-15 
 
Udstillinger: 
 

Spacial Collage. Karen Bennicke 
https://www.peachcorner.dk/exhibition/upcoming/ 
 
12. januar – 18. februar 2023 
Fernisering: 12. Januar 16-19 –Åbningstale: Museumsdirektør Anne-Louise Sommer 
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Shields and shells. Kristine Tillge Lund 
https://www.peachcorner.dk/exhibition/upcoming/ 
 
23. februar – 1. april 2023 
 
Caroline Slotte (FI) & Gitte Jungersen (DK) 
https://www.peachcorner.dk/exhibition/upcoming/ 
 
13. april – 20. maj 2023 

 

Marie Kirkegaard Gallery, Holbergsgade 17C, 1057 København K 
https://mariekirkegaard.com/ 
Åbningstider: Tirsdag – fredag 12-17.30, lørdag 12-15 
 
Udstilling: 

Mette Vangsgaard 
 

13. januar – 18. februar 2023 

 

 

CLAY Keramikmuseum Danmark, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart  
(Clay holder lukket indtil 20. januar) 

https://claymuseum.dk/ 
Åbningstider: Tirsdag - søndag 10-17  

Udstillinger: 
 

Morten Løbner Espersen. Triumf & katastrofe 
https://claymuseum.dk/udstilling/morten-loebner-espersen-triumf-katastrofe/ 
 
4. september 2022 – 9. april 2023 
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Continuum.Naja Utzon Popov 
https://claymuseum.dk/udstilling/continuum-naja-utzon-popov/ 
 
24. november 2022 – 4. juni 2023 

 

 
 
Kommende udstilling: 

Keramikkens Sprog med Peder Rasmussen 
https://claymuseum.dk/kommende-udstillinger/ 
 
22. januar 2023 
 

https://claymuseum.dk/udstilling/continuum-naja-utzon-popov/


 

 
 
J.F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4, 3600 Frederikssund 
https://www.willumsensmuseum.dk/ 
Åbningstider: Tirsdag – søndag 10-17 
 
Udstilling: 
Mellem myte og virkelighed. J.F. Willumsen, Jean Gauguin, Klara Lilja 
https://www.willumsensmuseum.dk/udstillinger/ 
 
5. november 2022 – 19. februar 2023 
 
I samarbejde med Clay Keramikmuseum Danmark 
 

 
 

Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø 
https://xn--sorkunstmuseum-sqb.dk/ 
Åbningstider: Tirsdag – søndag 11-16, dog torsdag 12-18 

 
Udstilling: 

Fulby Keramik 60 år 
https://xn--sorkunstmuseum-sqb.dk/udstillinger/fulby-keramik-60-aar/ 
 
9. – 19. februar 2023 
 
Der er åbent alle dage i udstillingsperioden, også mandag den 13. februar. 
Fernisering: 9. februar 15 – 17 
 
Udstillingen markerer Fulby Keramiks 60 års jubilæum med et udsnit af værkstedets kendte klassikere. 
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Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding 
https://www.kongernessamling.dk/koldinghus/ 
Åbningstider: Alle dage 10-17, lukkedag 6.10., 7.+8.11., jul 
 
Udstilling: 

Flora Danica – Verdens vildeste stel 
https://www.kongernessamling.dk/koldinghus/flora-danica/ 
 
Udstillingen åbnede den 7. oktober 2022 og vil foreløbig indgå som fast udstilling 
 
En verden af overdådigt porcelæn og storslåede fortællinger vil åbenbare sig, når Kongernes Samling for første gang 
udstiller sin store beholdning af det originale Flora Danica-stel i Bibliotekssalen på Koldinghus. 
 

 

 

 

 

Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, Rø, 3760 Gudhjem 
https://bornholms-kunstmuseum.dk 

Åbningstider:  

Januar til marts: Fredag – søndag 10-17 

April til maj: Tirsdag – søndag 10-17. 

 
Udstillinger: 

Vi er ikke alle sommerfugle. Jørgen Haugen Sørensen 1934-2021 
https://bornholms-kunstmuseum.dk/da/udstillinger/overblik/ 
 

https://www.kongernessamling.dk/koldinghus/
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https://bornholms-kunstmuseum.dk/da/udstillinger/aktuelle-udstillinger/vi-er-ikke-sommerfugle-j%C3%B8rgen-
haugen-s%C3%B8rensen/ 
 
Udstillingen varer indtil den 29. maj 2023 
 

 
 
Engangsarrangementer: 
Tæt på Jørgen Haugen Sørensen 
De store serier af ler fra årtusindsskiftet 
 
16. april 2023, 15.00 – 16.00 
 
https://bornholms-kunstmuseum.dk/kalender/engangsarrangementer/taet-paa-haugen-soerensen-de-store-serier-
af-ler/ 
 

 
 
Tæt på Jørgen Haugen Sørensen 
Værkerne til Domhuset og de sidste skulpturer 
 
14. maj 2023, 15.00 – 16.00 
 
https://bornholms-kunstmuseum.dk/kalender/engangsarrangementer/taet-paa-haugen-soerensen-vaerkerne-til-
domhuset/ 
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Keramisk Set 
https://bornholms-kunstmuseum.dk/da/udstillinger/aktuelle-udstillinger/keramisk-set/ 
 
Udstillingen varer indtil den 21. maj 2023 
 
Den bornholmske keramiktradition er ualmindelig mangfoldig og kvaliteten er høj. Generationer af øens keramikere 
har konstant tiltrukket nye kunsthåndværkere og kunstnere, og indbyrdes har de inspireret hinanden og udviklet sig 
til et højt internationalt niveau. Med udstillingen KERAMISK SET ønsker Bornholms Kunstmuseum at se og finde 
sammenhænge blandt keramiske udtryk, der går på tværs af perioder og keramikere. Kort sagt at vise det gamle 
kunsthåndværks rigdom af greb om leret – keramisk set. Udstillingen præsenterer high-lights fra samlingen på 
Bornholms Kunstmuseum suppleret med indlån fra Hjorths Fabrik og private ejere.  

Gæster opfordres til at undersøge udstillingens grupperinger af værker og temaer, men også at overveje egne bud på 
hvordan keramikkens sprog formuleres selvstændigt og i sammenhæng med andre værker. Ønsket er at åbne blikket 
for det rige bornholmske keramiklandskab, både det udsnit der er i udstillingen og dét, man møder blandt de mange 
keramikere på øen. 

 
 

Galleri Pachter, Adelgade 3, 6000 Kolding 
https://galleripagter.dk/ 
Åbningstider: Tirsdag – fredag 13-17, lørdag 10-14 

 

Kommende udstillinger: 
 

Mariko Wada, keramiker og Inge-Lise Ravn, billedkunstner 
https://galleripagter.dk/kommende-udstillinger-2/ 
 
20. januar – 4. februar 2023 
 

Ane-Katrine von Bülow, keramik og Ole Akhøj, foto 
https://galleripagter.dk/kommende-udstillinger-2/ 

 
17. marts. – 29. april 2023 
 

Keramik af Ninna Gøtzsche, Lea Nielsen og Dorthe Kristoffersen 
https://galleripagter.dk/kommende-udstillinger-2/ 

 
12. maj – 24. juni 2023 
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