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ART WALK OG TAPAS
- I HAMMER BAKKER

En lørdag på Galleri Hammer i det smukke
Hammer Bakker, hvor ejer og kunster Henning Bitsch byder velkommen i galleriet.
Henning har skruet et par særlige timer
sammen til ære for dig, der er interesseret i
skulpturer. Han tager dig med rundt i skoven, hvor hans skulpturer er sat op, og
fortæller om tilblivelsen og tankerne bag
hver enkelt stykke kunst. Henning er også
mand for gode anekdoter, og har rejst jorden rundt på motorcykel. Vi slutter af med
en skøn frokosttaps på galleriet, hvor der vil
være mulighed for at stille spørgsmål og
sammen have en god snak om kunst og
kultur.

SKULPTURSKOLE - I HAMMER BAKKER
V/HENNING BITSCH

Lørdag den 28-04-2018, kl. 11:00 - 14:00
Kr. 325
Henning Bitsch
Holdnr. 0615

OVER TRE LØRDAGE
Lørdag 05-05-2018, 12-05-2018 og 19-05-2018, kl. 10:00 - 15:00
Kr. 594/487
Holdnr. 5198

PIZZA PÅ TERASSEN

WEEKENDKURSUS
Kunne du tænke dig at udfolde dig indenfor skulptur? Støbe, svejse, forme med materialer
som bronze, aluminium, jern, sten. Du får en hel weekend på Galleri Hammer med forplejning, overnatning, undervisning (drikkevarer er egenbetaling). Ankomst fredag fra kl. 15,
rundvisning på galleriet og i værkstederne. Derefter aftenbuffet og en åben bar.
Lørdag er der morgenkaffe kl. 8, og så indtages værkstederne, kl. 12 er der frokost, kl. 19
aftensmad og om aftenen et rejseforedrag med Henning Bitsch, der har kørt jorden rundt på
sin motorcykel. Søndag kl. 8, ny dag i værkstederne, kl. 12 er der frokost og kl. 15 er der kaffe
+ kiss and goodbye.
Fredag den 13-04-2018, kl. 15:00 til søndag den 15-04-2018, kl. 15:00
Kr. 1591 (Tillæg ved enkeltværelse: kr. 300)
Holdnr. 5197

Byg din egen pizzaovn efter en model, der har rødder i Portugal, også
kendt fra TV-programmet ”Spise med Price”. Vi starter dog kurset
med skøn pizza fra Henning Bitsch selvbyggede pizzaovn. Så ved du
ligesom, hvordan det færdige resultat bliver. Ovnen har en indvendig
diameter på 75 cm. og en åbning der tillader en pizza på 40 cm at
passere. På kurset arbejder man sammen to og to om at bygge to
ovne. Den endelige overflade behandling kan først foregå efter nogle
uger, hvorfor det er noget du må gøre derhjemme.
Den færdige ovn kan godt komme op på en anseelig vægt på over
200 kg hvorfor du må tage højde for, hvordan du får den på plads
derhjemme. Her på stedet kan vi læsse for dig. Der indgår en del
ildfaste sten og plader og varmefast mørtel, varmefast isolering og
ler i ovnen. Det er alt sammen dyre komponenter derfor er egenbetalingen 2.000 kroner pr. deltager / ovn.
Torsdag kl. 17:00 - 21:00
Start 17-05-2018
3 gange-Kr. 486/398
Henning Bitsch
Holdnr. 5196

LÆR AT LAVE LÆKRE GULE OSTE

Ostefremstilling er en spændende hobby. Vi arbejder på dette kursus med frisk stalddørsmælk i fremstillingen af hårde, gule ostetyper. Korrekt lagring af disse oste indgår i kurset.
Onsdag den 14-03-2018 kl. 16:00 - 21:00
Torsdag den 15-03-2018 kl. 16:00 - 21:00
Kr. 396/324
Henning Bitsch
Holdnr. 9118

ØJENVIDNE TIL EN
FLYGTNINGEKRISE
SPANSK SPROG
OG KULTUR

Den velkendte, særlige passion, der er i det
spanske sprog, afspejler sig også i landets
kultur. På dette kursus vil du lære spansk,
så du kan klare dig på en ferie i det smukke
land, og du vil få viden om den spanske
kultur. Kurset starter ud med spansk tapas,
så du, underviseren og de andre kursister,
kan lære hinanden at kende.
Tirsdag kl. 14:00 - 15:50
Start 20-02-2018
10 gange-Kr. 810/680
Sofia Lazarte Córdova
Holdnr. 9111

ISLAMISK KUNST

Helene Lykke med speciale i islamisk kunst
giver en billedrig beskrivelse af islamisk
kunst fra Spanien i vest til Indien i øst. Hvilke traditioner har kunsten? Hvordan bruges
ornamenter og mønstre arkitektonisk, ved
brugsgenstande m.m. og hvilke typer og
kendetegn har de? Hvad skildres ofte i
miniaturemaleriet, men aldrig i en religiøs
kontekst. Helene Lykke er tilknyttet Davids
Samling i København, som huser en af verdens største samlinger af islamisk kunst på
verdensplan. Mød op og bliv klogere på
islamisk kunst. Hvad kan vi bruge den til og
er der viden at hente om den islamiske
kultur, der er kommet tættere på os?
Tirsdag den 27-02-2018 kl. 17:00 - 20:00
Kr. 200
Helene Lykke
Holdnr. 0683

ASTRID LINDGREN

Siden juni 2015 har journalist Anna Klitgaard
fulgt flygtningestrømmen fra de græske øer
til det nordlige Europa tæt. Hun har været
på Lesbos’ strande og taget imod, delt mad
og tøj ud på Samos Havn, skrevet om lejrene på det græske fastland og portrætteret
børn og voksne på deres vandring op igennem et stadig mere lukket Europa. Hun
fortæller om sine oplevelser med flygtninge
på vores eget kontinent, der for alvor har
rørt hende og mødet med de lokale og frivillige hun har arbejdet sammen med. Folk der
for alvor har haft livet og døden tæt på. Vi
tager snakken om flygtningekrisen og de
udfordringer vi forsat står med i Europa.

Astrid Lindgren skriver for børn og om børn.
Alle kender vi hendes eventyr, som de er
blevet os fortalt som barn eller vi selv har
læst for børnene. Lindgrens forfatterskab
er imidlertid også eventyr, som voksne kan
have glæde af. Fortællingerne handler nemlig alle om de store livsspørgsmål som tro,
håb og kærlighed og om forholdet mellem
mennesker og liv og død. Tidligere præst i
Thy Kaj Mogensen fortæller indlevende og
vidende om eventyrenes bevægelse fra
hverdagsfortællinger - Emil fra Lønnebergover eventyr - Pippi Langstrømpe - til de
store myter - Ronja Røverdatter og Brødrene Løvehjerte. Kan eventyrerne lære os
noget i dag om værdier, identitet, kultur
m.m. Nu vi er en tur i Småland bliver der
måske også plads til en svensk folkevise

Torsdag den 19-04-2018 kl. 17:00 - 20:00
Kr. 200
Anna Klitgaard
Holdnr. 0685

Torsdag den 22-03-2018 kl. 18:00 - 20:00
Kr. 200
Kaj Mogensen
Holdnr. 0684

KREATIV SKABENDE KUNST

Når mennesker siger, jamen jeg kan jo ikke male, så stritter forholdene ud i alle retninger. Jeg
ved, det kræver mod at møde det hvide lærred, og den proces vil jeg rigtigt gerne være en del
af med dig. Jeg underviser med engagement, indlevelse, læring hvor alle bliver hørt, set og
hjulpet. Nye metoder er inspirerende. Lad os inspireres sammen og skabe fantastisk kunst.
Onsdag kl. 17:00 - 20:00
Start 21-02-2018
8 gange-Kr. 1008/826
Lars Peter Johannesen
Holdnr. 5193
Mit navn er Lars Johannesen, jeg er
59 år og har erfaring med maleri siden
1980. Jeg tog i 1991 en pædagogisk
uddannelse på Odinsgade seminariet,
men det blev hurtigt klar for mig at jeg
skulle bruge malerkunsten i mit arbejde med de unge. Her er jeg kommet i
kontakt med mange spændende og
inspirerende tendenser i tiden. Det har
gjort mit kunstneriske virke mere
nuanceret. Min nysgerrighed er min
store drivkraft, jeg er hele tiden opmærksom på nye arbejdsmetoder og
det udvikler mig som kunstner.

