Kunstnere og kunsthåndværkere holder åbent hus:
1 Triersvej 3: Birgitte Kitamoto, keramik i enkle former og glade farver · Tao Kita-

1. & 2. dec.
2018

moto, grafisk design · Søegaard, nederdele, toppe, trusser, sjaler, hårbånd, smykker · Heidi Kjøllmoen, seriegrafi kort og håndlavet julepynt · Ayo Villum Krogh,
illustrationer, tryk og konfekt · Tobias Lundgaard Larsen, håndlavede fingerringe
fremstillet af genbrugstræ fra udtjente skateboards · Julie Hoff, fotografi ·
Bente Forman, kaffe og kager, keramikfigurer og puder.

2

Højskolevej 4: Karen Trier, farverig keramik · Kirsten og Lisser, Vallekilde Gensy,
bomuld, kniplinger, sæl · Arne Sørensen, keramik / stentøj, brugsting og unika
Lars Trier, akrylmaleri, collage og kunsttryk · Anders Schrøder, finurlige streger
og skæve malerier · Lisser, huer og hatte · Kirsten, aroniaprodukter.

3 Kirkebakken 6: Anne Pande Strik · Vejrhøj, enkle ure i ædeltræ og stål · Majbritt
Strandly Brandt, Corpus Cura håndlavet og økologisk kropspleje · Bombus Smykker v/ Susanne Falgaard.

4 Højskolevej 19: Jette Skadhauge, broderi og papirarbejder · Helena Grayston,
syltede delikatesser på glas og flaske · Mette Bentsen, kranse, dukketøj, hæklede dyr, marmelade, m.m. · Søren Bjørnøen, træ og barkarbejde.

5 Højskolevej 10: Birgitte West, raku-brændt keramik.
6 Vikæret 10: Grete Koefoed, akrylmalerier. Malede serveringsbakker og æsker ·
Lone Brink Madsen, filtede nisser og trolde.

7 Kirkestien 3: Anker & Anne-Birthe, Det Gamle Gartneri · Poul Grøndahl, praktisk
og kunstnerisk forarbejdet træ · Agerbogaard v/Frank Buch, Agerbo Vingaard:
Vin, honning og mjød.

8 Vallekildevej 130: Karin Lykke Groth, akvareller, croquistegninger, kunstkort,
akvarelkalender, håndlavede julekort m.m
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Kirkestien 2: Thom Gagnér, humoristisk alvorlig keramik, billeder, collage ·
Mette Haag Pedersen og Sysser Malling: Hæng ud – hæng op. Julepynt, airondeckstole, bål, risalamande, gløgg, strik, guirlander, brødbakker og sylterier.

10 Vikæret 12: Signe Celik, alt i genbrugsmaterialer · Rita Madsen, sokker, tørklæder og fredsduer · Anette Haudal, hjemmelavet skønne snaps · Bine Siefert,
bæredygtigt og håndlavet design.

11 Vikæret 8: Helle Gotved, abstrakte malerier, vildskab og leg · Mette Søyland,

filtede nisser og engle · Pia Kingo, sjove fjollede skæve raku brændte lerfigurer.

Kunst, kultur og Vallekildehygge
Kom og besøg en stemningsfuld, historisk landsby.
Åbent hus 1. & 2. december 2018, lørdag og søndag 11-18
hos byens kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.
Oplev bl.a. koncerter, lyrik, julestuer og fortællinger,
– se udstillinger med bl.a. uld, billedkunst, litteraturcafé,
keramik, tekstil m.m.m.

Se mere på www.vallekildejul.dk

Arrangementer for store og små i Vallekilde:
12 Den gamle Friskole, Vallekildevej 127A: Julestue med aktiviteter: Klip, filtning,

quilling, dekorationer, stenmaling, lørdag kl. 11-15. Netværk for kunstnere i
Odsherred, søndag kl. 11-18. Se det fulde program på www.vallekildejul.dk

13 Korskirken, Triersvej 2: Koncerter med Marie Carmen Koppel, Steen Rasmussen

og Benjamin Koppel, lørdag kl. 16. Billetter: www.drauget.dk · Koncert med Orø
bandet ”Engle Om Natten” søndag kl. 14-15, gratis entré.

14 Kaffe og Juicebar, Vallekildevej 134: Mad og drikke kan købes i Kaffe/Juicebar.

Åbent lørdag og søndag kl. 11-18.

15 Vallekilde Præstegård, Vallekildevej 152: Jul i den gamle præstegård, med for-

tælling, sangleg og knas, lørdag d. 2. dec. kl. 14-16. (Gratis)

