
 
 
Kære alle 
 
Torsdag d. 7.3. holdt vi andet møde om Åbne Døre. 
 
Vi var 
Britta Wils, mange kunstarter 
Lone Stein Petersen, keramik, filt, billedkunst 
Søren Kai, lysinstallationer 
Susanne Kofoed, smykker 
Stephan Schmidt grafik, Fyns Grafiske Værksted 
Mona Vander keramik 
Sofus Ryge Petersen keramiker 
Lisbeth Fink grafiker 
Mette Boe tekstildesigner og fotograf 
Mette Østman, filt 
 
Mødet handlede i store træk om, hvordan vi kommer videre med projektet om at lukke 
op til værksteder og atelierer 12.-13.oktober. 
 
Formål er som vi aftalte på første møde 

• at vise, at der findes kunst, kunsthåndværk og design i Odense.  
• at invitere folk indenfor til et møde med de udøvende folk  
• at skabe dialog med dem, der kigger på kunst, omgiver sig med kunst 
• at sælge vores værker 
• at lave et netværk, evt. en forening for folk, der vil åbne dørene til deres værker og arbejde 
• at lave en samlet begivenhed ud af flere åbent-hus arrangementer, så det kan batte noget, 

måske som noget årligt tilbagevendende. 
 
Deltagere 
Vi var enige om, at vi ikke vil opstille kvalitetskrav og kriterier for, hvem der må deltage. 
Kravet er, at man har et værksted, og at man kan vise sine værker via hjemmeside eller 
andre digitale platforme. Vi mener at både nye og etablerede kunstnere vil have gavn af 
at vi bliver mange. 
 
Vi fortsætter alle med at spørge i vores netværk. 
Lone og Ketty har spurgt i Storms Pakhus. 
Vi kan spørge i Nordatlantisk hus, på Kulturmaskinen.  
Har nogen spurgt på Hollufgård?  
Hvad med Havnegade? 
 
Hvornår skal vi have deadline for tilmelding? 
 
Navn  
Vi var omkring flere forslag, men landede på Åbne Døre Odense. 
 
Domæne 
Sofus køber domænet, så der kan laves en hjemmeside. 
 



 
 
 
Hjemmeside 
Der må oprettes en hjemmeside,  en meget basal en, som kan formidle ideen og linke til 
de deltagende værksteder. 
 
Forening 
Vi besluttede at en forening er vejen frem. Derfor vil det næste møde d. 30. april kl. 18.30. 
være stiftende generalforsamling. Mette Boe undersøger regler og betingelser for at 
danne en forening. 
 
Man beslutter kontingent på generalforsamlingen, men vi forestillede os omkring 300 kr. 
om året. 
 
Sponsorer 
Måske vil nogen støtte vores gode ide, - med penge eller tjenester.. Alle må spørge sig for. 
Sofus undersøger om der er relevante fonde. 
 
Odense Kommunes Kulturpulje. 
Man kan løbende ansøge om beløb under 25.000 kr. Mette Ø skriver ansøgning. 
 
PR 
Budskabet skal spredes. 
Britta har haft kontakt med Hans Frimodt på Fynske Medier. Prøver at få en omtale af 
projektet inden påske. Pindle avisen vil være et godt sted. 
 
PR-materiale 
Vi skal have en folder med deltagende værksteder. 
Plakater 
 
Udendørs medier 
Ansøgningsfrist til Outdoor medier (plakatstandere og bannere i byrummet) er 27.marts. 
Mette Ø søger. 
 
Facebook 
Britta laver Facebook-side og kalder den Åbne Døre Odense. Der kan man oprette en 
begivenhed, som kan deles af deltagerne. 
 
Mailliste 
Maillisten er udvidet og vedhæftet. 
 
Og husk den stiftende generalforsamling i Åbne Døre Odense tirsdag d.30.april kl. 18.30. 
Det foregår i  Filtværket, Ørstedgade 20 TV, 5000 Odense C. 
 
De bedste hilsener Mette  
 
 


