Billedkunst og kunsthåndværk går hånd i hånd
d

Tid: 1-1,5 time efter behov
Handicapvenlig: Begrænset
Pris: Entré inkl. snack kr. 30 eller
efter aftale – min. 20 pers.

Kunstnerparret Else Friis og Jørn Anderson bor og arbejder på deres lille landejendom
uden for Bogense, hvor de åbner deres værksteder og private stuer med udstillet
kunsthåndværk og kunst.
Kunstnerparret fortæller gerne om deres kunst og kunsthåndværk, der kan evt. serveres en let anretning, tilberedt
af råvarer fra baghaven.
Få en fortælling fra træet i skoven til skålen på bordet - Jørn’s værksted emmer af kreativitet og på smittende vis
formidler han sin kærlighed til træet og design af kunsthåndværket.
I værkstedet illustrerer Jørn de forskellige processer træet gennemgår fra tegneblokken – det ny fældede træ –
tørreprocessen – våddrejning – drejning – pudsning og efterbehandling til det færdige produkt af unika
kunsthåndværk. Læs mere på www.jørnanderson.dk - www.instagram.com/andersonjorn
Førstesalen er fyldt med Elses kunst og atelieret emmer af hendes inspirationskilde og fascination fra naturen og
mennesket. Hun skaber værker der taler til følelserne og sanserne, udenfor tid og sted – en følelsesmæssig
sprække i tiden, der henfører til at lade øjet hvile.
Her fortæller Else gerne om skabelsesprocessen med et utal af teknikker der er en løbende udvikling sammen med
malerierne. Se mere på www.elsefriis.dk - facebook.com/elsefriis.dk - www.instagram.com/elsefriis
Kan en gulerod skynde sig?? Ja det kan den faktisk, men den bliver ikke bedre af det...
Det samme gælder de øvrige grøntsager & frugter kunstnerparret dyrker. I deres køkkenhave er hastighed ikke en
kvalitetsparameter.
Besøger I dem ved sommertid, er der også mulighed for at hilse på deres glade frilandsgrise og høns, og har I lyst,
tilbereder de gerne lidt lækkert fra baghaven, som kan nydes omkring bålet eller i den varme stue.

KONTAKT: Salgschef Jette Kærgaard, jek@neet.dk og tlf. 4043 4885
Læs mere på www.visitnordfyn.dk

