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Atelier/workshop i august: 
Ønsker du at styrke din kreativitet og dit 
billedsprog?  
Vil du eksperimentere og fordybe dig i at 
skabe billeder og opdage dit eget udtryk?  
Så er dette kursus noget for dig.  
 

 
 
Billedkunstner Anne Sofie Meldgaard holder 
en uges workshop på den tid af året, hvor det 
smukke sensommerlys vælder ind i 
Undreværkets stemningsfulde sal. 
 
På kurset vil hun vise, hvordan du lettere 
kommer i gang med at skabe dine egne 
billeder og udvikle dit eget formsprog, og 
hvordan du bliver mere bevidst om at 
integrere kreativiteten i din hverdag.  
Gennem leg, undersøgelse og nysgerrighed 
vil du få indsigt i forskellige områder af 
billedkunsten og opleve en anderledes 
tilgang til det at skabe billeder, via praktiske 
og teoretiske øvelser med akvarelfarve, 
farveblyanter, blyanter og collageteknikker – 
alt sammen på papir. 
Kurset vil hjælpe dig med at åbne døren til 
din egen verden af perception, forståelse og 
glæden ved at skabe. 
 
Anne Sofie Meldgaard er uddannet på Det 
Kongelige Danske Kunstakademi og 
bosiddende på Bornholm. Hun er 
udstillingsaktiv nationalt på museer og 
gallerier og har 30 års erfaring med at skabe 
og udstille billedkunst. Anne Sofie har også 
en lang erfaring som underviser på  

 
workshops, kunstskoler, højskoler og som 
konsulent på uddannelsessteder.  
Info og tilmelding: 
www.annesofiemeldgaard.org 
 
 
 
 
 
Penge til kulturen 
Den 14.januar 2022 uddelte foreningen 
Undreværket næsten 700.000 kr. til den 
professionelle kultur i Gudhjem.  
Pengene kom fra vores salg af ejendommen 
Kirkevej 2 (der nu ejes privat af Helene Høm 
og Thomas Danielsen). Uddelingerne gik til: 
 
1.Oluf Høst Museet 
2.Gudhjem Museum; øremærket til den faste 
samling og kunstnergruppen Holkahestens 
aktiviteter 
3.Scala Gudhjem 
4.Foreningen Undreværket + Bornholms 
Internationale Gadeteaterfestival 
5.Projektet “Gudhjem - en kunstnerby”. 
 
På grund af smittefare blev pengene uddelt 
ved en lukket reception, og som noget 
ganske særligt var flere af byens 
kulturinstitutioner pludselig samlet i samme 
lokale. Det udviklede sig til mange hyggelige 
og interessante snakke om både byen og 
kulturen. 
Ejendommen blev solgt for 760.000 kr. med  
en tiårig klausul om, at huset skal benyttes til 
kunst og kultur. 
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(Vinter over Gudhjem, Mogens Hertz) 
 
”Gudhjem - en kunstnerby” (2022-26) 
Handler om at synliggøre Gudhjems 
potentiale - ved at fortælle byens helt unikke 
historie som kunstnerby - så enhver, der 
”googler” byen, bor i byen eller besøger 
Gudhjem, forbinder stedet med kunst, 
fordybelse, kreativitet og nytænkning. 
Hvad er det ved Gudhjem, der har potentiale 
til, at kunstnere (og mange andre) søger hertil 
og føler at stedet, naturen og menneskene 
her forandrer dem? 
Ingen andre bornholmske, og kun få danske, 
byer kan opmønstre helt samme kunstneriske 
tiltrækningskraft og potentiale. 
Projektet skal munde ud i en bog,evt. en 
hjemmeside og konkrete tiltag i Gudhjem, 
som f.eks. kunne være skilte, vandreruter, 
offentlige værker, artist in residence og 
udstillingsmuligheder e.l. 
 
Projektleder og kulturjournalist Helene Høm 
er lige nu ved at indlede samarbejder med 
Bornholms Kunstmuseum, Oluf Høst-museet 
og aktører fra Gudhjem, lave research og 
undersøge finansieringsmuligheder. 
 
 
Internationalt kursus for kunstnere 
Undreværket har fået bevilget 20.000 kroner 
fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd, BRK til at 
arrangere 1-2 kursusforløb med overskriften 
”The Discipline of Freedom” for professionelle 
kunstnere fra Bornholm, resten af Danmark 
og udlandet. 
 
Underviserne Paul Oertel og Nancy Spanier 
(USA/FR) styrker det originale potentiale hos 
hver enkelt deltagende kunstner og opbygger 
samtidig kunstnernes evne til at udfordre, 
styrke og hjælpe hinanden i kunstneriske 
processer på tværs af fagdiscipliner, metoder 
og nationaliteter. 
For os i Undreværket er det vitalt at tiltrække 
og danne ramme om et professionelt miljø af 
kunstnere og være rugekasse for deres 
indbyrdes processer. 

 
Det giver også god mening at sætte 
Bornholm på de tilrejsende kunstneres 
”landkort” og give dem konkret mulighed for 
at opleve at bo og arbejde kunstnerisk i 
Gudhjem. 
Vi forventer at holde kurserne i september 
2022 
 
Blandt de tidligere deltagere har f.eks. været 
schweiziske Victoria Baumgartner, der lige nu 
revolutionerer den engelsk Shakespeare-
tradition med gruppen ”Will & Co.” i England, 
manuskriptforfatter Dunja GryJensen, der 
bl.a. har skrevet til ’Rejseholdet’ og ’Vores 
mand i Amerika” og illustrator Tea Bendix, 
der i 2019 blev præmieret af Statens 
Kunstfond for billedbogen Mørkemusen 
blandt ”Årets ti bedste bøger”. 
 
 
Vi arrangerer gadeteaterfestival i 2022 
Bornholms Internationale Gadeteaterfestival 
vender efter et par år i Hasle tilbage til 
Gudhjem i 2022.  
Nu med Thomas Danielsen og Undreværket 
ved roret, i et nært samarbejde med Jette 
Glavind Pedersen og Erik Munch Hansen fra 
Bornholms Teaterforening, samt 
Passagefestival i Helsingør, Street Cut 
Festival i Næstved og festivalens oprindelige 
initiativtager; Niels Peter Kløft fra 
teatergruppen Dansk Rakkerpak. 
 

 
 
Thomas arbejder lige nu på at søge fonde og 
få canadisk virtuositet med Hulahopringe, 
fortabte belgiske opdagelsesrejsende, en 
cirkuskoncert, dukketeater og meget, meget 
mere til Gudhjem i dagene 22.-24.juli.  
Helene er i fuld gang med at lave 
gadefestivalens hjemmeside, hvor du fra 1. 
marts kan læse mere om årets BIGFestival 
Vi er taknemlige og glade for den opbakning 
Gudhjem lige nu viser i form af sponsorater 
fra erhvervslivet og private udlejere. Hold dig 
ikke tilbage, hvis du har lyst til at hjælpe os 
med noget. 
www.bigf.dk 
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Kunstnertræffet WoW i Undreværket 
Igen i år får vi besøg af kunstnertræffet   
”Work of Wonders” (tidligere kaldet ”Uden 
Titel”) i maj. 
Gruppen etablerede i 2020 en tradition for at 
mødes i Undreværket, hvor de udveksler 
kunstneriske arbejdsmetoder. Deltagerne 
indkvarteres lokalt i Gudhjem.  
“WoW”  består af  skuespiller og 
Feldenkraisinstruktør Katharina Kamber, 
skuespiller Heidi Katzenelson, dramatiker, 
performer og koreograf Merete Byrial , 
skuespiller Birgitte Prins, skuespiller Charlotte 
E. Munksgaard, manuskriptforfatter Dunja 
Gry Jensen og skuespiller Thomas 
Danielsen. 
 
 
 
Ny bogholder: Rikke Kjøller 
Undreværkets bogholder gennem alle årene 
Trine Warrer fra ”WarrerBF” er stoppet, og vi 
har fået ny bogholder og revisor i Rikke 
Kjøller fra Svaneke Revision.  
Vi siger tak for mange gode år med Trine og 
hilser Rikke velkommen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forbereder årets udstilling:  
Helene Høm er i fuld gang i atelieret med 
årets sommerudstilling. Vi forventer at invitere 
til fernisering i slutningen af maj. 
 
 
 
 
Tak fordi du er medlem 
Som medlem støtter du den professionelle 
kultur i Gudhjem.  
Du får info om foreningens aktiviteter, 
modtager vores nyhedsbreve, inviteres til 
ferniseringer og får medlemsrabatter, samt 
har mulighed for at gå til yoga i 
vintermånederne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.undrevaerket.dk 
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