
         Invitation til Tema-udstilling i Ågalleriet – Juli 2022  
Hans Futtrup Sti 3. Frederiksværk. Arrangør: Tekstilduoen RAA. Rikke Ruff & Annette Aare 
 
 

Som nævnt tidligere vil vi prøve at sammensætte projektet lidt anderledes i år.  
 

                          Temaet er: EN EVENTYRLIG FRISE. 
 
Vi har udvalgt tre H.C. Andersen eventyr – som bliver udgangspunktet & inspirationen - for den 
ønskelige 25 meter lange kollektive frise, som gerne skulle pryde Ågalleriet. 
Du får et kit med et stykke hessian på 75x45 cm. samt to mindre stykker filt, som skal indgå i 
værket. Mængden af filt bestemmer du selv. 
Hessianstykkerne bliver frisens baggrund og gennemgående ”røde tråd”, du kan arbejde helt frit 
med øvrige farver samt alle tænkelige materialer og teknikker. Stoffet kan fx afstives med 
vlieseline, bemales som et lærred eller manipuleres efter eget ønske. Kanten må ikke bukkes om, 
det færdige resultat skal bibeholde målene 75 x45 cm.                                                                                                     
DU vælger hvilke af disse eventyr du har lyst at bearbejde - også gerne et mix , det er dit frie valg: 
 

      1. Thepotten              2. Stoppenålen              3. Hvad man kan hitte på 
 
                                           

Frisen og kun Frisen vil være det kollektive - og det eneste værk i 2022. 
Dit udførte værk forbliver dit personlige værk – dog udstilles det som en enhed.                 
Prissætningen bestemmer du selv.  
Du kan hente et kit i Ågalleriet eller få et kit til Håndarbejdets Dag torsdag d. 4. nov. på 
Frederiksværk Bibliotek eller få det tilsendt mod 50 kr. i porto. Det bliver ud fra princippet :        
”først til mølle”. Deadline for tilkendegivelse om du vil deltage er d. 31.12.2021. 
PS. Når du tager dit Kit notér dit navn, mail & tlf. på listen som ligger i kassen.  
 

Indlevering: TIRSDAG d. 28. Juni – 2022 – kl. 16 -19. 
Fernisering:  SØNDAG d.  3.  Juli –  2022 – kl. 14. 
 
Deltagerpris: 200,- kr. betales ved indlevering på MobilePay eller kontant. 
Husk navn på dit værk. Egen forsikring gælder. 
Udstillingen slutter Fredag d. 29. Juli kl. 16 – herefter kan værkerne afhentes indtil kl. 18. Har du 
ikke mulighed for at komme dér, bliver værkerne sat over i Kunstforeningens værksted med aftale 
om afhentning dér.  
Vi ses i 2022 - Rigtig god og eventyrlig fornøjelse  
 

– bedste hilsner fra tekstilduoen RAA – Rikke & Annette 
 
Tekstilkunstner Annette Aare, mail: post@annetteaare.dk   mobil: 6063 3195 
          Brodeuse  Rikke Ruff        mail: rikke.ruff@gmail.com   mobil: 2868 5159 
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