
 

UDSMYKNING TIL REERSLEV BY 

EN SÆRLIG DAG PÅ BRONZEVÆRKSTEDET I RAADVAD 

4. og 5. klasse på Reerslev Skole har fået undervisning af billedhuggeren Stine Ring Hansen i efteråret 2015.  

Stine Ring Hansen er selv vokset op i Reerslev og gik på Reerslev skole fra 1975-82, hvorefter skolegangen var på 

Charlotteskolen i Hedehusene.  

Eleverne har i de 6 undervisningsdage arbejdet med mange forskellige materialer ostevoks, gips, ler og papmache og 

tegning. Det var sjovt, udfordrende og spændende og lidt svært meldte eleverne ud efterfølgende. De har helt 

sikkert fået en oplevelse, som de vil tænke tilbage på når bronzeværkerne står færdige til beskuelse af alle i byen. 

Kulturelt Samråd har længe ment at Reerslev ikke var kommet med kommunes prioritering af udsmykning, så derfor 

skulle det være nu. For at gøre kunstværkerne mere nærværende og at give større betydning for borgene foreslog 

Stine et samarbejde med skolen, således at det både kunne berøre børn, forældre og borgerne.  

Stine Ring Hansens opgave er efterfølgende at samle elevernes resultater til færdige skulpturer, som i samarbejde 

med Kulturelt Samråd, Vej og Park og Reerslev  Landsbylaug beslutter de endelige placeringer. 

Kulturelt Samråd har nu godkendt første skulpturoplæg, hvor små fine udtryksfulde hoveder indgår en samlet 

helhed, denne kan ses på værkstedet frem til og med d 17. april. 

Besøg på Bronzeværkstedet 

Kom på besøg og hør Stine Ring Hansen fortælle om ide’er, se elevernes værker, arbejdsproces , lidt om Raadvad og 

se nogle af hendes andre værker. Alle interesserede borgere, børn og deres forældre er velkommen i værkstedet på 

Den Gamle Knivfabrik i Raadvad søndag d. 17. april kl. 11 og kl. 13 

Da der er begrænset plads er tilmelding nødvendig, skriv til billedhugger@stineringhansen.dk hvor mange 

børn/voksne tilmelding senest 14. april. 

Raadvad Bronzeværksted Raadvad 40 (lige efter kroen) Helsingørmotorvejen afkørsel 15 Lundtofte, følg skiltene til 

Raadvad. P-plads i gården eller bag kroen. 

For de som ikke kan komme denne dag, vil der 3. – 31. maj  være en udstilling med  præsentation af projektet på 

Reerslev Skole.  
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