
     Første møde 9.1.2019 
Kære alle 
 
Det var dejligt, at der kom nogen til det første møde. Sikke mange ideer, der kom. 
 
Vi var et bordfuldt, og vi startede med at præsentere os: 
 
Mona Vander, keramiker med værksted i Vindegade 
Ketty Zubeil, filt, Filtlaboratoriet og Værkstedsbutikken 
Christina James Nielsen, Trådbilleder, snart med atelier i Ny Vestergade 13 
Line Eskestad, grafiker, Havnegade 100 og Filtværket 
Susanne Kofoed, smykkemager, Blommenslyst og Galleri Galschiødt 
Britta Wils, er ved at starte kreativt værkstedshus Rugårdsvej 109 
Lone Stein Petersen, Filtlaboratoriet, laver keramik, billeder, uld og bronze 
Ingrid Duch, billedkunstner, atelier i Frederiksgade 
Mette Østman, filt, Filtværket 
 
Flere havde vist interesse, men kunne ikke deltage 
Ane Gjesing, tekstildesigner, Ane Bane i Klaregade 
Indigo Richards, billedkunstner, Havnegade 100 
Jeanette Gøttsch, keramiker, Overgade 
Lene Leveau, Fyns Grafiske Værksted 
Mette Boe, kunstfotograf, Seden 
Birgitte Lykke Madsen, billedkunstner, Hollufgård 
Lisbeth Fink, grafiker, vil være god til det grafiske materiale 
 
Dina Veiling, kunsthåndværk i Brandts Passage 
Lars Marcussen, Kunst og Håndværk i Claus Bergsgade er med på listen pga. deres store kendskab til 
kunstnere og kunsthåndværkere. 
 
Ideen er at sætte gang i et arrangement med Åbne Døre i Odense og omegn, inspireret at Kunstrunder 
og andre egnes åbne døre. 
 
Formålet er  

• 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. 
 
Alle deltagere, også I, der ikke kunne komme, men måske vil være med, kan forhøre sig i bagland, 
netværk og fællesskaber, om flere er interesserede.   
 
Ingrid spørger Lone Vivian Petersen, som hun deler atelier med og folk på Hollufgård 
Lone og Ketty spørger på Havnens containerværksteder, på Storms Pakhus og på Glasværket. 
Line spørger rundt på Havnegade 100. 
 
Datoen er fastlagt til 12.-13.oktober 2019, for at vi kan nå at planlægge det godt. 
 
Herefter ideer og tanker, fanget efter bedste evne, og ikke besluttet: 
 
Det handler om at være med og åbne sin dør. Hvad man byder indenfor til, må man selv bestemme. 
Det kan være snak, foredrag, visning af arbejdsproces, workshop eller bare ’åbent’ . Om man har galleri, 
atelier, værksted, kælderrum eller en have er også op til en selv.  



 
Det skal organiseres så enkelt, som muligt, for ingen har for meget tid. 
 
Vi har ingen kriterier eller kvalitetskrav, og ingen skal vælges ud. Man skal dog kunne henvise til 
hjemmeside, Facebook eller Instagram, for at folk kan se, hvad man byder ind til, og der skal være 
noget at linke til. 
 
Artikel om ideen i Uge-Avisen. Så kan flere få lyst til at deltage. 
 
Samlet indgang til de deltagende ’åbne døre’, så de besøgende kan planlægge en rute. Hvordan det kan 
ordnes er et spørgsmål, der skal afklares. 
 
Måske et fysisk samlingssted, hvor man evt. kan påbegynde sin atelier-crawl.  
 
Folder eller flyers med kort og henvisninger til de deltagende Åbne Døre.   
 
Der skal være et fælles logo et flag eller andet, et tydeligt signal om, hvor dørene er åbne. 
 
Det grafiske materiale skal hænge sammen og se proff. ud. Lavet af en grafiker. 
 
Facebookside, så der kan oprettes en begivenhed, man kan dele og mulighed for præsentationer. 
 
Grafisk materiale og bannere i bybilledet. Man skal ansøge om Odense Kommunes Outdoormedier for 
2.halvår 2019 engang i marts. 
 
Man kan løbende ansøge om den lille støtte (op til 25.000 kr.) i Odense Kommunes kulturpulje. Den 
kunne måske bruges til materialer og pr. 
 
Omtale på visitodense.dk 
 
App’en Odense rundt har links og omtaler af kunst og kultur. Her kunne der henvises til begivenheden 
Åbne Døre, og til vores værksteder generelt. 
 
Åbne Døre 5000+ er en foreløbig arbejdstitel. Det betyder Odense og omegn. Er der bedre ideer, så 
kom bare med dem. 
 
Man kunne danne en forening, hvis formål er at arrangere Åbne Døre. Det kan være en fordel, hvis 
man vil søge støtte.  
 
Hvornår skal der være deadline for tilmelding? 
Skal der være deltagerbetaling?  
 
Næste møde torsdag d.7.3. kl.18.30. I Filtværket, Ørstedsgade 20 TV, 1.sal 
 
I kan sende mailen her videre til evt. interesserede. De kan så skrive til mig for at komme på den fælles 
mailliste. De må også gerne give besked på mette@oestman.dk , hvis de kan komme til næste møde. 
 
Har I kommentarer, så brug ’svar alle’, så får vi alle sammen besked.  
Hvis det bliver bøvlet, må det ændres. 
 
Det var vist alt for nu. 
De bedste hilsener 
Mette 
 
 


