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SOMMER ÅBNE VÆRKSTEDER
i Raadvad
Lørdag d. 1. & søndag d. 2. juni kl. 11-17
Nu står Dyrehaven i sin smukkeste sommerdragt, blishøne og svane ligger på rede i Raadvad Dam, alt emmer
af idyl, en kronhjort krydser måske din vej, når du tager turen til det skønne Raadvad kun en lille afstikke fra
Helsingør motorvejen. Her er en verden til forskel fra stress og jag og ydermere får du en særlig oplevelse, når
du den 1. weekend i juni kommer ind i de åbne værksteder. Her kan du se frembringelser af mange
variationer. Væveri, møbelsnedkeri, træarbejder, keramik, skulptur i sten og bronze, maleri, tegning, design,
tekstilarbejder, stoftryk og andet godt. Alt sammen skabt fra bunden med nye, egne og gamle teknikker. Det er
håndens arbejde der er kendetegnet for Raadvads værksteder.
I vil kunne se færdige værker, samt ting i proces og få en snak med kunstnerne og kunsthåndværkerne.
På bronzeværkstedet vil der være nye skulpturer at finde og bl.a. se udkast til en bronzedør til Helsingør.
Bronzeværkstedet har inviteret den unge Andreas Borup Jensen ind for at vise sine Papirfold, bl.a. masker.
Ny-tilkommen værksted er Bente Hansen, keramiker med årelang erfaring.
Lisbet Friis, stoftrykker og tekstilkunstner har just skabt en messehagel til Taarbæk Kirke med inspiration i
Dyrehavens blomster.
Undervejs på din tur rundt kan du tage en stopper og nyde drikke og hjemmebagt kage fra gårdens pavillon.
Vi kan ikke garanterer at kroen kan servere frokost grundet selskaber. Så tag gerne din picnickurv med og nyd
den ved de opstillede borde.

Vi glæder os til at se jer, tag gerne familie og venner med.
Der er dejlige stier til Raadvad gennem skoven fra Klampenborg, Hjortekær, Nærum og Skodsborg.
Man kan leje cykler i Klampeborg www.mtb-tours.dk Du kan også tage en kapervogn fa Bakken
www.kapervogn.dk eller en kano fra Frederiksdal www.kanokajakcenter.dk For dem i bil er der parkering i
gården, bag kroen, ved vandrehjemmet, de tre P-pladser fra Hjortekær ad Svenskevejen mod Raadvad.

Mange sommerhilsner Stine, Bronzeværkstedet
www.stineringhansen.dk

TAK
til alle der har givet jeres underskrift dels på www.skrivunder.net og fysisk i Raadvad til støtte for
Bevarelse af Værkstederne på Raadvad Knivfabrik. Vi har indtil nu samlet ca. 2500 underskrifter på
personer som ønsker at bevare Raadvad i dens nuværende form med håndværk og kunsthåndværk i
disse historiske bygninger.
Vi har skabt et unikt miljø bestående af selvstændige værksteder som har en sammenhængskraft
mellem håndværk og kunst med øje for restaurering , oprindelige og nye teknikker samt fokus på
bæredygtighed og kulturbevaring. Vi sørger for at formidle vores ekspertise gennem foredrag, kurser,
praktik forløb og uddannelse og ordrer.
Staten har mange gange påpeget, hvor vigtig det er at bevare vores kulturarv, at man har fokus på
kunst, kultur og historiske bygninger og steder der er afrundet af godt håndværk og viden.
Regeringen har sågar lavet en DANMARKSKANON hvori Håndværk bliver nævnt. Uden skelen til
denne og hvad der foregår på ”Den Gl. Knivfabrik” er det vedtaget af Folketinget at bl.a. Raadvad
skal sælges, vores alles historiske miljø. Det undrer at ikke en politikker på Christiansborg har
besøgt Raadvad, og undersøgt hvad Raadvad er. -Måske bliver det et andet Raadvad end i kender det
i dag.
Næste gang efter dette Sommer Åbne Værksteder vil i formodentlig bevæge jer rundt på ”privat
grund”, for vi ved ikke hvem som bliver ejere.
Værkstederne arbejder for at få mulighed for at bevare værkstederne i den ånd som var tænk fra
Statens side oprindeligt.
Vores borgmestre i Lyngby-Tårbæk kommune Sofia Osmani og Jens Ive Rudesdal kommune bakker
op om os og har sikret at lokalplanen ikke ændres.
Vi, værkstedslejere ønsker at skabe Raadvad Venneforening, der kan være med til at sikre fremtiden
og sikre dens formål i bevaring af Kulturarv med Mølleåen (Industriens Vugge) som et centrum for
håndværk, kunst og kunsthåndværk med stolte traditioner.

*Man kan stadig støtte med sin underskrift i Raadvad (ved Bronzeværkstedet)
eller på www.skrivunder.net Bevarelse af værkstederne på Raadvad
Gl.Knivfabrik
*Har du lyst til at give en håndsrækning med økonomiske støtte
til Raadvads Venneforening, kan du indsætte et beløb på Konto: 3409
4180714677 skriv venneforening eller støt på www.Booomerang.dk Bevar
Raadvads Værksteder et unikt miljø (opslag kommer uge 21)
Vi er meget taknemmelige for jeres opbakning

Foreningen Raadvads Værksteder
Raadvadsvaerkstedersrh@gmail.com

