Keramikværkstedet har Juleåbent og 18 års fødselsdag
Tiden står ikke stille i den gamle købmandsgård hvor Susan Lange har haft keramikværksted i 18
år på Kystvejen 36 i Anslet.
I løbet af det sidste år er ideer til istandsættelse i de gamle bygninger, der før var gammelt
”Andelsfrysehus" og lade blevet realiseret. Nu er der plads til aktiviteter og projekter. Et af
projekterne er -undervisning der allerede er blevet afholdt og nye forløb er planlagt til næste år i
samarbejde med skoler og med støtte fra Statens kunstfonds Huskunstnerordning. Busser med
børn kører ud til Anslet og klasseværelset bliver byttet ud med Keramikværkstedet: Eleverne
besøger i forløbet Studio Keramik for at arbejde i og se og opleve et rigtigt værksted.
I løbet af efteråret har det nye atelier har også været besøgt af de voksnes kursisters glade virke
og nye weekendhold bliver planlagt.
Samtidig er Susan Lange involveret i et spændende projekt “saltovnslauget” der er en nystartet
forening med bosted på Kystvejen. Derigennem er en anden drøm blevet til virkelighed, at skabe
rammer for keramiske aktiviteter med fælles ovne, kollegialt netværk og sparring!
Det primære er dog keramikerens daglige virke med leret. Lige nu er der Juleåbent på værkstedet
hvor man kan få oplevelsen af hvor den unikke keramik bliver til og få historien bag når
keramikeren Susan Lange tager imod. Der skabes hele tiden nyt, stort og småt i et væld af former,
funktioner farver og overflader. Lige nu er et nyt hold keramiske træer, krukkevaser og krus sluppet
ud af ovnen sammen med skåle og stjerner og meget andet.
I år fejrer værkstedet 18 års fødselsdag! Det bliver markeret med reception den 10.12. Kl. 14-16
på Kystvejen 36 i St. Anslet Samme weekend er der er Juleåbent lørdag og søndag den 10-11
december kl. 11-16 og som altid daglig efter aftale.
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