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VELKOMMEN TIL
KUNST- OG KULTUROPLEVELSER 
Velkommen til Jammerbugt Kommunes Kulturuge40, hvor vi ser frem til 10 dage med 
kunst og kultur rundt i hele kommunen. Der er arrangementer for både børn og voksne 
og det foregår mange forskellige steder.

Fra fredag 30. september til søndag 9. oktober 2022 vil vi alle kunne opleve noget af det vi 
kender og noget af det, vi ikke kender så godt. Vi kan både opleve det på de kendte scener 
og på andre og mere ukendte scener.

Aldersmæssigt spænder Jammerbugt Kulturuge bredt. Uanset om du er barn, ung, ældre 
eller midt i livet kan du finde gode kulturtilbud. Du kan opleve forskellige børneforestillin-
ger med Teatergruppen Honningbanden, koncerter med Souvenirs, foredrag om Regan 
Vest, Kulturugens Gade-Show, kunst i parken på Bratskov og meget mere.

Vi har Åbne Atelierdøre lørdag 1. og søndag 2. oktober, hvor mere end 30 kunstnere åbner 
deres værksteder og atelier for publikum kl. 11-16.

Kulturen Rykker Ud med koncerter for voksne og teater for børn over hele jammerbugt 
Kommune fra Moseby til Ørebro og alt midt i mellem.

Som finale uddeles Jammerbugt Kommunes anden kulturpris ved et festligt afslutningsar-
rangement på Tranum Strandgård søndag 9. oktober kl. 14.

Kulturugen afholdes ud fra et ønske om, at kulturlivet i Jammerbugt Kommune skal få end-
nu større synlighed samt for at give vores borgere – os alle sammen - gode, nærværende, 
lærende og spændende kulturoplevelser. Jammerbugt er bedste fritidskommune og det 
gælder også i forhold til kulturoplevelser.

Kulturugen er en årligt tilbagevendende begivenhed i uge 40 og den skal samle vores kul-
turaktører, skabe synergi og bringe energi ind i det fælles kulturarbejde og vigtigst give 
spændende, lærerige og fantastiske kunst- og kulturoplevelser til os alle.

Vi håber I igen i år vil tage rigtig godt imod Kulturugen.

Læs mere om de enkelte arrangementer i dette katalog. Find også en altid opdateret over-
sigt over kultuarrangementer på 

På vegne af Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Helle Bak Andreasen
Formand

Kiki Bach
Næstformand

www.kulturblad.dk

https://www.kulturblad.dk
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Kulturugeåbning - Sara Grabow 
 og den danske sangskat

Vi åbner Jammerbugt Kulturuge med 
et brag, når den musikalske pigetrio  
bestående af Sara Grabow, Martine 
Madsen og Eva Skipper genopfri-
sker kendte og elskede klassikere fra 
30`erne til 60`erne.  Liva Weel, Otto 
Brandenburg, Grethe & Jørgen Inge-
mann, Gitte Hænning m fl. bliver på  
behørig vis mindet.

Lørdag d. 1. oktober, 
kl. 14.00  

Kultur- og Erhvervscenter 
Jammerbugt, Søparken 2, 

Aabybro.  
Entré: 160 kr

inkl. et glas bobler samt 
kaffe og kage

www.kec-jammerbugt.dk

Efterårsudstilling på 
Tranum Strandgård

Årets efterårsudstilling er en soloud-
stilling med kunstneren Kirsten Gitz  
Johansen, der udstiller maleri, skulptur 
og keramik.

Lør. 24. sep. - søn. 23. okt. 
Lørdage 14-17 
søndage 11-17 

uge 42 alle dage 11-17
Tranum Strandgård,  

Strandvejen 143  Tranum, 
Brovst. Fri entré

www.tranumstrandgaard.dk

Kulturugens Gade-Show - 
Fjerritslev

Mød gøglere og musikere - få et dejligt 
grin og lyt til smukke toner, når Kultur- 
ugens Gade-Show kommer forbi din by.

Fredag d. 30. september, 
kl. 14.00

Fjerritslev Midtby, Østergade 
6-8, Fjerritslev.  

Fri entré

Kulturugens Gade-Show - 
Brovst

Mød gøglere og musikere - få et dejligt 
grin og lyt til smukke toner, når Kultur- 
ugens Gade-Show kommer forbi din by.

Fredag d. 30. september, 
kl. 16.00

Jernbanegade, Brovst.  
Fri entré

-

www.kec-jammerbugt.dk
www.tranumstrandgaard.dk
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Cirkusforestilling med 
Klovnen Allando

Klovnen Allando lever i en cirkus-fanta-
siverden med (tøj)cirkusdyr, der kom-
mer og går, når man mindst venter det. 
Allando tryllebinder og henrykker alle 
børn og barnlige sjæle, man ved aldrig, 
hvad klovnen finder på af drillerier - 
men helt sikker er det, at det bliver rigtig 
sjovt!

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 10.00 - 11.00

Pandrup Bibliotek,  
Lundbakvej 3 A, Pandrup. 

Fri entré 
Tilmelding på:

www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Kulturugens Gade-Show - 
Pandrup

Mød gøglere og musikere - få et dejligt 
grin og lyt til smukke toner, når Kultur- 
ugens Gade-Show kommer forbi din by.

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 10.00

Pandrup Torv (Sparekasse 
Torvet), Bredgade, Pandrup. 

Fri entré

Den store Tryllekunstner 
Kulturen Rykker Ud

Måske danmarks sjoveste trylleforestil-
ling for børn. En kombineret teater- og 
trylleforestilling. Med høj hat og store 
armbevægelser præsenterer Den Store 
Tryllekunstner og hans kanin alt det 
snyd og bedrag som hører til ægte magi, 
og selv de voksne må erkende, at det 
hele ikke er så lige til.

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 10.00

Vedsted Friskole, Terpsvej 1, 
Birkelse, Aabybro. 

Fri entré

Åbne Atelierdøre 2022

Over 30 kunstnere og gallerier holder 
åbent kl. 11 - 16. Der er mulighed for at 
se kunst, opleve kunst og kunstnerisk 
arbejde, købe kunst og få en snak om  
kunst. Find de deltagende kunstnere og  
gallerier her:

www.OpenArtJammerbugten.dk 

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 11.00 - 16.00

I hele kommunen,  
Fri entré
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Kulturugens Gade-Show - 
Aabybro

Mød gøglere og musikere - få et dejligt 
grin og lyt til smukke toner, når Kultur- 
ugens Gade-Show kommer forbi din by.

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 12.00

Aabybro Centret, Aabybro 
Centret, Aabybro.  

Fri entré

Regnbuen - fernisering

Malerklubben Regnbuen har malet dej-
lige malerier og disse udstilles i Kultur-
centrets cafeområde. Kom og se på ma-
lerierne og få et lille glas. Formand for 
Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget 
holder ferniseringstalen.

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 13.30

Kultur- og Erhvervscenter 
Jammerbugt, Søparken 2, 

Aabybro.  
Fri entré

www.kec-jammerbugt.dk

CATWALK  
"Haute coture de papier"

Oplev en helt særlig aften, når vi omdan-
ner museet til catwalk og viser Bit Vejles 
papirklip omdannet til haute coture uni-
ka designs.

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 17.00

Museum For Papirkunst, 
Ilsigvej 2, Blokhus.  

Entré: 150 kr
www.museumforpapirkunst.dk

Sensommerfest - Souvenirs 
Kulturen Rykker Ud

Sensommerfest i Halvrimmen, hvor 
byen samles efter to år uden fest. Der 
vi være spisning fra kl. 17.30 med hel 
stegt pattegris og derefter revy. Kl. 20.30 
går Souvenirs på og til sidst er der dans 
med Michael Jacobsen. Arrangement 
bliver afholdt af ØHIK håndbold og Halv- 
rimmen Borgerforening.

Lørdag d. 1. oktober,  
kl. 17.30

ØAH Hallen, Bryggerivej 20, 
Brovst.  
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Åbne Atelierdøre 2022

Over 30 kunstnere og gallerier holder 
åbent kl. 11 - 16. Der er mulighed for at 
se kunst, opleve kunst og kunstnerisk 
arbejde, købe kunst og få en snak om  
kunst. Find de deltagende kunstnere og  
gallerier her:

www.OpenArtJammerbugten.dk 

Søndag d. 2. oktober,  
kl. 11.00 - 16.00

I hele kommunen, 
 Fri entré

Kunst i naturen 
Åbningsreception

Oplev KUNST I NATUREN i den smukke 
park ved Bratskov Herregård. Kunstner 
og forfatter Connie Anette Nordholt  
åbner KUNST I NATUREN, til naturens 
lyde, med poetiske kommentarer. 
Kunstgruppen Silikone inviterede og 
venner udstiller.

Søndag d. 2. oktober,  
kl. 14.00

Herregården Bratskov,  
Fredensdal 8, Brovst.  

Fri entré
www.kunstgruppen-silikone.dk

"Den ottende Dag" 
uropførelse af nyt værk

Uropførelse for fire stemmer, sopran 
og barytonsolist samt klaver. Tekst 
Benedicte Hammer Præstholm, musik 
Henrik Thorngaard.

Søndag d. 2. oktober,  
kl. 16.00

Saltum Kirke,  
Tinghøjgade 83, Saltum.  

Rundvisning

Besøg museet og hør historien om 
bryggeriet og bryggerfamilien samt 
udstillingen "En by bliver til".

Mandag d. 3. oktober,  
kl. 13.00

Fjerritslev Bryggeri- og 
Egnsmuseum, Østergade 1, 

Fjerritslev.  
Entré: 50 kr

www.fjerritslevmuseum.dk



Kunst i naturen
ÅBNINGSRECEPTION

Søn d. 2. okt, kl. 14.00
OPLEV UDSTILLINGEN 

man d. 3. - søn d. 9. okt, 
kl. 11.00 - 15.00
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Salon - Kom med til de 
brølende 20'ere

Musik, dans, mode, stemning, Charle-
ston, foredrag og en lille servering - kom 
med på en skøn tidsrejse i herskabe-
lige omgivelser. Historisk Mode, Café 
Bratskov, Jammerbugt Bibliotekerne og 
Jammerbugt Kommune inviterer til for-
nøjelige timer.

Mandag d. 3. oktober,  
kl. 16.00

Herregården Bratskov,  
Fredensdal 8, Brovst.  

Entré: 100 kr

Tilmelding:
www.raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

Koncert med Bob Ferguson 
Kulturen Rykker Ud

Bob Ferguson fra Skotland charmerer 
og fanger sit publikum ind i sin musi-
kalske verden. Ikke mindst når han går 
rundt blandt publikum og inviterer pub-
likum til at synge med på de smukke bal-
lader og lystige sange.

Mandag d. 3. oktober,  
kl. 19.30

Råd & Dåd Økologisk land-
brug og Gårdbutik, Blushøj 

4, Brovst.  
Fri entré

Kunst i naturen 
Parken ved Bratskov

Oplev KUNST i NATUREN i den smukke 
park ved Bratskov Herregård. Kunstgrup-
pen Silikone, og inviterede venner ud- 
stiller i kulturugen under åben himmel.

Man d. 3. - søn d. 9. okt.,  
kl. 11.00 - 15.00

Herregården Bratskov,  
Fredensdal 8, Brovst.  

Fri entré
www.kunstgruppen-silikone.dk

Idéaften 
"Født i Horsens Tugthus"

"Født i Horsens Tugthus" Niels Ole 
Fredriksen er født og opvokset i Dan-
marks vel nok mest afgrænsede kir-
kesogn - nemlig Horsens Statsfængsel. 
Hans far var ansat ved fængslet og det 
skabte en helt særlig barndom og op-
vækst.

Tirsdag d. 4. oktober,  
kl. 19.00 - 21.00

Nørhalne Sognegård, 
Bygaden 10, Vadum.

Fri entré  
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Bob Ferguson koncert 
Kulturen Rykker Ud

Bob Ferguson. Skotsk folkemusiker, syn-
ger skotsk og irsk folkemusik når det er 
allerbedst - alle de kendte sange som 
alle elsker at synge med på.

Tirsdag d. 4. oktober,  
kl. 19.00

Nørhalne Forsamlingshus, 
Bygaden 25, Vadum.  

Fri entré

Blæserbattle med Eupho-
niumkvartetten og Skøtts 
Kapel

Til årets blæser-battle kan du udover 
Skøtts Kapel høre fire euphoniumspille-
re underholde med musik fra forskellige 
tidsaldre og i forskellige genrer. Du bli-
ver undervejs inviteret til at synge med 
på nogle af numrene.

Tirsdag d. 4. oktober,  
kl. 19.30

Torslev Kirke,  
Aggersundvej 37, Brovst.  

Fri entré

Historisk foredrag 
ved Simon Jacobsen

Simon Jacobsen holder historisk fore-
drag om Ingstrup og omegn: 

Den forsvundne borg ved Ingstrup
• Ingstrup Sø
• Ingstrups Kirkehistorie
• Ingstrup Mejeriby
• Vesterhavsbadet Kjettrupgaard
• Badevogne og badehuse ved Grønhøj
• Statsminister Staunings sommerhus

Tirsdag d. 4. oktober,  
kl. 19.00

Ingstrup Bogby, Bogbrugsen, 
Hovedgaden 46,  

Ingstrup, Løkken.  
75 kr. Inkl. kaffe og kage 

50 kr. medlemmer

Koncert med Souvenirs 
Kulturen Rykker Ud

Sofie Bonde charmerer publikum med 
sin karismatiske lyse sangstemme og sin 
krøllede hjerne. Hun har ting at fortæl-
le, som nu og da trækker en Souvenirs- 
koncert i helt uventede retninger. Det er 
tør, jysk humor, når det er bedst ! 

Tirsdag d. 4. oktober,  
kl. 20.00

Biersted Idrætsforening, 
Idrætsvej 15 Biersted,  

Aabybro.  
Fri entré
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Hatteteater 
Kulturen Rykker Ud

Tag vennerne med, sæt hatten på hove-
det og vær måske med i forestillingen. 
Det er overraskende, poetisk, fantasi-
fuldt, somme tider lidt uhyggeligt, men 
altid morsomt og underholdende.

Onsdag d. 5. oktober,  
kl. 17.00

Gjøl Skole, Rønnebærvej 8, 
Gjøl, Aabybro.  

Fri entré

Regan Vest  
Folkeuniversitet Jammerbugt

Foredraget vil dreje sig om det underjor-
diske anlæg og dets tiltænkte funktion. 
Derudover fortælles om det arbejde der 
pågår med nybyggeri og udstillinger op 
til en åbning af Koldkrigsmuseet REGAN 
Vest. Underviser: Ulla Varnke Sand Ege-
skov

Onsdag d. 5. oktober,  
kl. 19.00

Fjerritslev Bryggeri- og 
Egnsmuseum, Østergade 1, 

Fjerritslev.  
Entré: 60 kr

Tilmelding: 
www.raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

Souvenirs koncert 
Kulturen Rykker Ud

Kom og oplev en forrygende Souvenirs 
koncert med humor - både nye og gam-
le sange i Tinghusets smukke rammer.

Onsdag d. 5. oktober,  
kl. 19.30

Kulturcenter Tinghuset, 
Østergade 53, Fjerritslev.  

Fri entré 
www.tinghuset.net

Koncert med Bob Ferguson 
Kulturen Rykker Ud

Bob Ferguson synger skotsk og irsk fol-
kemusik når det er aller bedst - alle de 
kendte sange som alle elsker at synge 
med på. Men han har også sine egne 
sange med til koncerterne. Der er altid 
fest i gaden når Bob Ferguson optræder.

Onsdag d. 5. oktober,  
kl. 19.30

Øland Medborgerhus,  
Hammershøj 3, Brovst.  

Fri entré
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Viseaften 

Aabybro viseklub afholder viseaften. Onsdag d. 5. oktober,  
kl. 19.30

Kultur- og Erhvervscenter 
Jammerbugt, Søparken 2, 

Aabybro.  
Entré 90 kr. 

 Medlemmer 75 kr.
www.kec-jammerbugt.dk

Rundvisning

Besøg museet og hør historien om 
bryggeriet og familien Kjeldgaard samt 
besøg udstillingen "En by bliver til".

Torsdag d. 6. oktober,  
kl. 13.00

Fjerritslev Bryggeri- og 
Egnsmuseum, Østergade 1, 

Fjerritslev.  
Entré: 50 kr.

www.fjerritslevmuseum.dk

Drømmen om Amerika

Den danske udvandring til Amerika er et 
spændende stykke Danmarkshistorie, 
der kaster lys over forandringer i dati-
dens danske samfund. Foredraget stiller 
skarpt på årsagerne til den danske ud-
længsel samt drømmen om og troen på 
en bedre tilværelse på den anden side 
af Atlanten.

Torsdag d. 6. oktober,  
kl. 19.00

Brovst Bibliotek,  
Rotfelds Vej 11, Brovst.  

Entré: 50 kr 
Tilmelding på:

www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Koncert med Bob Ferguson 
Kulturen Rykker Ud

Bob Ferguson fra Skotland charmerer 
og fanger sit publikum ind i sin musi-
kalske verden. Ikke mindst når han går 
rundt blandt publikum og inviterer pub-
likum til at synge med på de smukke 
ballader og lystige sange.

Torsdag d. 6. oktober,  
kl. 19.00

Moseby Borgerhus,  
Svanemosevej 45, Pandrup.  

Fri entré
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Gratis Souvenirs koncert 
Kulturen Rykker Ud

Souvenirs, Sofie Bonde og Nils Torp, har 
været på landevejen i mere end 25 år. 
Siden deres gennembrudshit "Han tog 
et nattog" i 1994 er det blevet til mere 
end 2000 koncerter. Det giver en vis bal-
last og en evne til at underholde!

Torsdag d. 6. oktober,  
kl. 19.30

Arentsminde Kulturcenter, 
Langeslund alle',  

Arentsminde, Brovst.  
Fri entré

Nello and The Helping Hand 
Blues Band

I efteråret 2020 sprang Nello ud som 
forsanger og frontman for sit eget blues- 
band. Efter en meget fin debut –  
efterfulgt af næsten et års corona-pau-
se – spillede bandet i efteråret 2021 ti 
koncerter og begejstringen og flotte ord 
regnede ned over orkesteret!

Fredag d. 7. oktober,
kl. 20.00  

Kultur- og Erhvervscenter 
Jammerbugt, Søparken 2, 

Aabybro. 
Entré: 160 kr

www.kec-jammerbugt.dk

Hatteteater - børneteater i 
Ingstrup kirke 
Kulturen Rykker Ud

Ingstrup kirke inviterer til Hatteteater 
for områdets børn. Forestillingen er 
målrettet de 3-10 årige, men alle alders-
grupper er meget velkommen og der er 
lagt op til en sjov eftermiddag for alle.

Fredag d. 7. oktober,  
kl. 17.00

Ingstrup Kirke,  
Gl. Ingstrupvej 19, Løkken.

Fri entré 

Koncert med Bob Ferguson 
Kulturen Rykker Ud

Bob Ferguson fra Skotland charmerer 
og fanger sit publikum ind i sin musi-
kalske verden. Ikke mindst når han går 
rundt blandt publikum og inviterer pub-
likum til at synge med på de smukke 
ballader og lystige sange.

Fredag d. 7. oktober,  
kl. 20.00

Tranum Strandgård,  
Strandvejen 143, 
Tranum, Brovst.  

Fri entré
www.tranumstrandgaard.dk

https://www.billetsalg.dk/Event/Nello%20and%20The%20Helping%20Hand%20Blues%20Band/3774
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Cirkus er i byen

Klovnen Allando lever i en cirkus-fantasi- 
verden med (tøj)cirkusdyr, der kommer 
og går, når man mindst venter det. Med 
skøre indfald tager klovnen børnene 
med ind i en verden af overraskelser.

Med sin naive og frække og finurlige stil 
fører han store og små direkte ind i Al-
landos verden.

Lørdag d. 8. oktober,  
kl. 10.00

Brovst Bibliotek,  
Rotfelds Vej 11, Brovst.  

Fri entré 
Tilmelding på:

www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Brætspilshygge

På Aabybro Bibliotek har vi en mas-
se fede brætspil, som vi finder frem til 
dagen. Tag familien eller gode venner 
med. Kom og prøv nogle af alle vores 
spil. Medbring også gerne dit eget favo-
ritspil. Vores lokale bibliotekar byder er-
farne som nybegyndere velkommen og 
forklarer reglerne, så alle kan være med.

Lørdag d. 8. oktober,  
kl. 10-13

 Aabybro Bibliotek,  
Kattedamsvej 32B, Aabybro.  

Fri entré 
Tilmelding på:

www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Knuddi & Bolette - Blokhus 
Kulturen Rykker Ud

Børneteaterforestilling. En galopkome-
die om venskab & eventyr. Drengen 
Knuddi har ingen fantasi. Han finder al-
drig på gode lege. Han finder aldrig på 
noget rigtig sjovt. Men hans allerbedste 
ven Bolette viser vejen.

Lørdag d. 8. oktober,  
kl. 12.00

Kalstrup Livsstilhus, Torvet 3, 
Blokhus.  
Fri entré

Koncert med Souvenirs
Kulturen Rykker Ud

Sofie Bonde charmerer publikum med 
sin karismatiske lyse sangstemme og sin 
krøllede hjerne. Hun har ting at fortælle, 
som nu og da trækker en Souvenirs-kon-
cert i helt uventede retninger. Det er tør, 
jysk humor, når det er bedst! 

Lørdag d. 8. oktober, 
kl. 17.00

Han Herred Efterskole, 
Aggersundvej 237, Fjerritslev. 

Fri entré

https://www.jammerbugtbibliotekerne.dk/
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Knuddi & Bolette - Aabybro 
Kulturen Rykker Ud

Børneteaterforestilling. En galopkome-
die om venskab & eventyr. Drengen 
Knuddi har ingen fantasi. Han finder al-
drig på gode lege. Han finder aldrig på 
noget rigtig sjovt. Men hans allerbedste 
ven Bolette viser vejen.

Lørdag d. 8. oktober,  
kl. 9.30

Aabybro Bibliotek,  
Kattedamsvej 32B, Aabybro. 

Fri entré 
Tilmelding på:

www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Indvielse af Tabita 
En 5 m. høj skulptur

Billedkunstner René Schmidts skulptur 
afbilleder en naturlig, ung kvinde, der 
stolt kigger ud mod fremtiden. Hun de-
ler navn med den unge kvinde i Hans 
Kirks roman Fiskerne, som står samme 
sted og spejder ud over fjorden. Kom og 
tag godt imod hende!

Søndag d. 9. oktober, kl. 11
Gjøl Natur- og Kulturcafé, 

Gjøl Havn 1, Aabybro.  
Fri entré

Kulturprisuddeling 2022

Vær med til en festlig afslutning med 
lokale kulturelle oplevelser og uddeling 
af Jammerbugt Kommunes Kulturpris i 
smukke omgivelser på Tranum Strand-
gård. Oplev sang og musik, billedkunst,  
taler og prisuddeling.

Søndag d. 9. oktober, kl. 14
Tranum Strandgård,  

Strandvejen 143   
Tranum, Brovst.

Fri entré
Tilmelding: 

www.raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk

www.tranumstrandgaard.dk  

www.raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk
www.tranumstrandgaard.dk


Den store Tryllekunstner
Lørdag d. 1. oktober kl. 10.00

Vedsted Friskole
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ÅBNE ATELIERDØRE
Besøg Jammerbugtens lokale kunstnere og  
kunsthåndværkere i deres kreative miljøer.
 
30 kunstnere åbner deres døre for besøgende 
lørdag 1. og søndag 2. oktober, begge dage  
kl. 11-16. Du finder et altid opdateret kort og  
informationer på www.openartjammerbugten.dk

                               Vi ønsker alle en god tur 
                               rundt i Jammerbugtens 
                               kunstneriske landskab.

Anna Maria Kornum Fugle- og landskabsmalerier inspireret af 
naturen samt keramik, primært raku.Hjortdalvej 12, 9690 Fjerritslev

Anne-Mette Duelund Jeg har en passion for at fotografere blom-
ster. Naturens helende kraft, at være i flow 
med naturen.

Østergade 53, 9690 Fjerritslev

www.annemetteduelund.dk

Art by Hanne-Marie Billedkunst: Akryl, akvarel - livstræer og 
semi-abstrakte landskaber.Østergade 53, Fjerritslev

Art by Lise Breuml Keramik/ Skulptur: Jeg arbejder primært med 
brændingsteknikken Raku, dog arbejder jeg 
også lidt i stentøj.

Grebjerg 10, 9440 Aabybro

www. lisebreumlund.dk

Art By Susanna Knudsen, GallerY-San Billedkunst/ Udstilling i Tinghuset. Malerier, 
inspireret af naturen, historier, steder og 
tiden.

Østergade 53, Fjerritslev

www.gallery-san.dk

Art-Lui, Helle-Louise Kierkegaard Billedkunst fremstillet med akryl, olie, kul, 
kridt m.m. Strandvejen 143a, 9460 Brovst

www.artlui.dk

Atelier tanté Atelier. Skulptur i make-make og malerier i 
akryl.Birthe Holmgaard & Helle Christiansen

            Hedevejen 8, 9460 Brovst

Atelier TWillum ved Tina Willumsen Naturalistisk maleri inspireret af natur og 
heste samt keramik.Bonderup Østergade 29, 9690 Fjerritslev

http://www.annemetteduelund.dk
http://www.lisebreumlund.dk
http://www.gallery-san.dk
http://www.artlui.dk
http://www.openartjammerbugten.dk
http://www.openartjammerbugten.dk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063738782358
https://www.instagram.com/ateliertwillum
https://www.facebook.com/WillumsenMalerier
https://www.instagram.com/artlui.dk
https://www.facebook.com/groups/141608575974536/user/100063652602523/
https://www.instagram.com/gallery_san_art/
https://www.facebook.com/gallery.san.by.susanna.knudsen
https://www.facebook.com/artbylisebreumlund
https://www.instagram.com/artbylisebreumlund
https://www.instagram.com/hannemaried.dk_
https://www.facebook.com/artbyhannemarie/
https://www.instagram.com/annemetteduelund
https://www.facebook.com/annemette.duelund


Atelier, Anni Pedersen Akrylmaleri, abstrakt.

Godthaabsvej 37, 9690 Fjerritslev

Birgitte Sandsgaard Billedkunst/akvareller og akrylmalerier.

Birkumvænge 10, 9440 Aabybro, Danmark

Connies Galleri c/o Anni Pedersen Jeg maler billeder i akryl og olie på lærred, 
papir og akvareller. Motiverne henter jeg fra 
naturen, mine omgivelser og fra min fantasi.

Godthaabsvej 37, Fjerritslev

Galleri Berberis ved Ninna Rostgaard Andersen Keramik/Billedkunst/ Galleri.
Malerier i stærke farver. Unika krukker. Berberisvej 7, 9492 Blokhus

www.ninnakunst.dk

Galleri Idak12 ved Ida Krogh Akryl på lærred - Motiverne er hentet i na-
turen - portræt og dyrebilleder. Eksperimen-
terer lidt med det abstrakte.

Slettestrandvej 80, Fjerritslev

Galleri Unika Kunst Tove K. Krogh: Skulpturer med bronze og 
mangrovetræ.
Bent Pristed: Skulpturer i bronze.

ved Bent Pristed og Tove Krogh

Trudslevvej 45, 9480 Løkken

www.unika-kunst.dk

Gerda Tranberg Jeg er inspireret af naturen og maler fortrins-
vist fugle fra havets og strandens miljø på 
drivtømmer, træskibsskrot, lærred m.m.

Søparken 2, 9440 Aabybro

www.gerda-tranberg-galleri.dk

HANDMADE By Christine Thuesen Keramik med et let og nordisk udtryk. Her er 
striber og prikker i centrum, men i et skønt 
mix af glasurer der er indspireret af den 
nordjyske natur.

Lørstedvej 86, 9690 Fjerritslev

www.cristinethuesen.dk

Hapeli Keramik og Smykker ved Lillian Hansen Keramik: Stentøj, porcelæn, raku, både funk-
tionelt og skulpturelt.
Smykker: guld og sølv, håndlavet unika.
Åbent i både værksted og guldsmedje.

Sandgade 6, 9460 Brovst

www.hapeli.dk

Helle Stelzner Kristensen Billedkunst/ Maleri. Jeg har altid arbejdet med 
lyset i mine billeder. Oliepastel og akrylfarve 
på papir og lærred er de materialer, jeg 
foretrækker at bruge til mine landskabsbilled-
er.

Agertoften 51, 9460 Brovst

Jane Aagot Keramik/ Billedkunst/ Maleri/ Computergrafik/ 
Tegning/ Foto. Med baggrund i den verden, jeg 
befinder mig i, omsættes indtryk til narrative 
udtryk. Velkommen i mit værksted.

Faarupvej 190, 9493 Saltum

www. janeaagot.dk

http://www.ninnakunst.dk
http://www.unika-kunst.dk
http://www.gerda-tranberg-galleri.dk
http://www.cristinethuesen.dk
http://www.hapeli.dk
http://www.janeaagot.dk
https://www.facebook.com/birgitte.sandsgaard
https://www.facebook.com/bjergetstory
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063756604702
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005006027029
https://www.facebook.com/hapelikeramik
https://instagram.com/hapeli_keramik
https://instagram.com/christine_thuesen
https://www.facebook.com/ChristineThuesenKeramik
https://www.instagram.com/drivtoemmerkunst
https://www.facebook.com/drivtoemmerkunst
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Karen-Marie Mondrup Keramik, modellering, drejning plade teknik. 
Maleri og monotypi-tryk collage.Torslev Eng 5, 9460 Brovst

www.karenmaries-atelier.dk

KreaLaden ved Mia Dalgaard Billedkunst/ Makemake/ Keramik. Jeg har 
været kreativ, hele mit liv. Er multi kreativ - 
laver kort, digital design, maler og fremstiller 
egne designs i makemake og keramik.

Langgade 74A, Pandrup

Kunstgruppen Silikone Billedkunst/ Keramik/ Skulptur/ Drivtøm-
merkunst/ Galleri. En lille gruppe af medlem-
merne af Kunstgruppen Silikone viser deres 
kunst. 

Strandvejen 143a, Brovst

www.kunstgruppen-silikone.dk

Maria Meng Smedemark 3D Kunst Fjerritslev Billedkunst/ Børnebøger. Jeg skriver even-
tyrlige børnebøger - Olinabøgerne og maler 
akvarel.

Østergade 14, Fjerritslev

Morten Thomassen Fotokunst: Foto er en dyp pasjon som jeg har 
med meg helt siden barndommen. Foto er en 
livsstil og en stor del av min hverdag.

Strandvejen 135, 9460 Brovst

www.morten-t.dk

Peter Skjøtt Billedkunst/ Akrylmalerier og akvareller

Birkumvænge 10, 9440 Aabybro

Rakugalleriet ved Jens Hostrup Raku. Jeg laver unika skåle, vaser, fade, krus i 
klassiske former - alt sammen rakubrændt.Under Lien 51, 9690 Fjerritslev

www.rakugalleriet.com

Smeden ved Kurt Thorhauge Kunsthåndværk i jern. “At arbejde i jern er et 
håndværk. Derfor er mine ting forarbejdet i 
hånden, og derfor er hver ting unik, med det 
eget særpræg.”

Ahornvej 21, 9460 Brovst

www.smeden.nu

Tor Larsen Akryl- og oliemaleri på masonit og lærred.

Vandværksvej 10, Fjerritslev

Tranum Lys og Glas, Jonna Skydt Andersen Fuset og slumpet glas/ Keramik - skulptur 
og brugsting/ Drejede træarbejder/ Maleri. 
Stearinlys i alle afskygninger.

Ejstrupvej 11, 9460 Brovst

www. tranumlysogglas.dk

Vesterhawsnissen  
ved Mette og Tommy Hvidberg-Hagen

Unikke nisser og skulpturer udført af driv- 
tømmer, pels og uld.

Skolemarken 7, 9490 Pandrup

www.vesterhawsnissen.dk

http://www.karenmaries-atelier.dk
http://www.kunstgruppen-silikone.dk
http://www.morten-t.dk
http://www.rakugalleriet.com
http://www.smeden.nu
http://tranumlysogglas.dk
http://vesterhawsnissen.dk
https://www.facebook.com/Tor.larsen.332
https://www.facebook.com/smeden.kurtthorhauge
https://www.facebook.com/Vesterhawsnissen
https://www.instagram.com/Vesterhawsnissen/
https://www.instagram.com/jonna_keramik/
https://www.facebook.com/tranumlysogglas.dk
https://www.facebook.com/Rakugalleriet
https://www.instagram.com/rakugalleriet/
https://www.instagram.com/fotografmorten.t/
https://www.facebook.com/fotomorten/
https://www.facebook.com/AuthorMariaMengSmedemark
https://www.instagram.com/marias.magical.pen
https://www.facebook.com/Kunstgruppen-Silikone-106137627459840
https://www.instagram.com/silikonekunst
https://www.facebook.com/colorful.art.denmark
https://www.instagram.com/colorful_art_denmark
https://www.instagram.com/mondrupkarenmarie/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100060388283511


JAMMERBUGT KOMMUNE

https://www.jammerbugt.dk/
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