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Beddingen klar i ny udgave
60 kunsthåndværkere deltager i markedet 8-10/6 - en
del af dem er lokale, men der er også
deltagere fra flere
nordiske lande
MARKED Den kommende
weekend er Hundested Havn
på ny ramme om Beddingen,
der begyndte som et samarbejde mellem Hundested Erhverv og Danske Kunsthåndværkere og Designere, og fokus har alle fem år været på
kvalitet i kunsthåndværket og
bredde i materialer.
Beddingen er derfor et censureret marked, hvor høj kvalitet i udførelsen af håndværket er et ufravigeligt krav til
deltagelse. Sidste år var der
over 3000 betalende gæster,
og arrangørerne forventer
endnu flere i år. Beddingen er i
løbet af de fem år, det har kørt,
blevet et af de tre store kunsthåndværkermarkeder i Danmark. De andre er Ovnhus i
Odsherred og Vor Frue Plads i
København.
"Vi glæder os rigtig meget
til at være med på Beddingen i
år", fortæller Kristoffer Vilhelm Pedersen fra Vilhelm
Hertz. "Vi er i gang med at skabe noget helt nyt ved at gen-

Nogle af Beddingens lokale og kendte deltagere: Andrew Brown, Nana Backhaus, Mette Bentzen og Lasse Kristensen Arkivfotos

on af Glasskibe fra vores hånd
- men også nogle nye unikaværker i glas fra os. Egeværk
kommer til at sætte en kæmpe
prik over I'et på vores fælles
stand med Orbit - en skulpturel trækugle med en diameter
på næsten to meter."

Beddingen Live

Den lokale keramiker Jette Arendal er med på Beddingen den kommende weekend.

tænke krykken som ikke blot
et hjælpemiddel, men en
smuk, håndlavet accessory, du
kan glæde dig over at bruge på
linje med for eksempel en
smuk taske. Det er det gode
håndværk, der gør forskellen
her, og det bliver rigtig spændende med tre dage sammen

med ligesindede." Vilhelm
Hertz-krykken har tidligere i
år modtaget et legat fra Statens Kunstfond.
Backhaus-Brown og Egeværk udstiller sammen, og har
til lejligheden konstrueret et
nyt podie til udstilling af deres
glasskibe: "Glasskibene skal

hele tiden med på nye udstillinger, så vi havde brug for
nogle podier, der viser skibene
frem på en ny måde. De nye
podier er inspireret af isbjerge,
og bliver taget i brug på Beddingen for allerførste gang",
fortæller Andrew Brown. "Så
man kan forvente en formati-

I år skal det at skabe med hænderne nemlig have ekstra opmærksomhed.
"Der sker så meget på området", fortæller Mette Bentzen, der er bestyrelsesmedlem
i Danske Kunsthåndværkere
og Designere, næstformand i
Hundested Erhverv, partner i
møbelsnedkeriet Egeværk og
koordinator på Beddingen.
"Beddingen er lidt blevet
håndværkets Roskildefestival,
hvor der er håndværk og
kunsthåndværk på plakaten i
tre intense dag. Det er fællesskabet og kærligheden til at
bruge hænderne, der samler

os og de mange besøgende, og
det er rigtig stort."
Møbelsnedker Lasse Kristensen fra Egeværk, keramikerne Anna Bystrup og Dorthe
Hybel, og blomsterbinder Anne Stausgaard fra Erantis vil
være de lokale islæt på denne
scene. Fra Frederiksværk deltager Helle Gram fra Helle Gram
Keramisk Design og sølvsmed
Torben Haugaard fra T1 Sterling Design også som udstillere.
an

FAKTA
Beddingens åbningstider
Fredag den 8. juni kl.
12 - 18
Lørdag den 9. juni kl.
10 - 18
Søndag den 10. juni
kl. 10 - 16

