
Connecting
Kunsthåndverk fra Tyskland, Norge, 

Finland, Danmark og Sverige

Velkommen til åpning av utstillingen lørdag 18. juni kl. 14.00 
på Akershus Kunstsenter. Utstillingen åpnes av fylkesordfører 

Nils Åge Jegstad. I forkant av åpningen arrangeres det 
et seminar på Kulturhuset i Lillestrøm 

kl. 10.00 − 13.00
 (se bakside). 



ConneCting ForbiNDer 

Connecting er navnet på en vandreutstilling med kunsthåndverk 
fra regioner i Tyskland, Norge, Finnland, Danmark og Sverige som 
alle sokner til Østersjøen. Utstillingen vises nå på Akershus 
Kunst senter i Lillestrøm og er resultatet av flere års samarbeid 
mellom kunst   håndverkere og deres organisasjoner i de forskjellige 
landene.   

Connecting er med på å bygge bro mel  lom folk og kunstnere i disse 
fem regionene. Den bygger også bro mellom tradisjon og samtid 
og viser hele spekteret fra bruks relatert til idébasert kunst. Åtte 
kunstnere fra hvert land er representert og viser nesten nitti 
 aktuelle arbeider innenfor alle kategorier kunsthåndverk.

Omvisninger, kunstnermøter, seminar, intimkonserter og formidling 
til barn og unge, pluss en katalog på flere språk supplerer selve 
utstillingen.   



ConneCting bUiLDS briDGeS 

Connecting is a travelling exhibition of arts and crafts from regions 
in Germany, Norway, Finland, Denmark and Sweden bordering 
the Baltic Sea. The exhibition is now showing at Akershus Kunst-
senter in Lillestrøm and is the result of many years of collaboration 
between artists and the Arts and Crafts Organizations in these 
five countries. Connecting helps to build bridges between the people 
and the artists of these five regions.

It also links tradition and the present and illustrates the range 
from functional to conceptual art. Eight artists from each country 
take part and exhibit nearly ninety current works in all categories 
of arts and crafts.

Guided tours, artists’ encounters, seminars, intimate concerts and 
educational arrangements for children and youngsters, plus a 
catalogue in several languages, will complement the exhibition 
itself.



AKERSHUS KUNSTSENTER

ProGram For ConneCting 

Åpningstider akershus Kunstsenter Storgt. 4, Lillestrøm:
Onsdag – søndag kl. 12.00 – 16.00, torsdag kl. 12.00 – 18.00
omvisninger: Søndager kl. 14.00
Utstillingsperiode: 18.06. – 31.07.2011
Kunstbutikk & leselounge 
www.akershuskunstsenter.no

Seminar: art meetS children – children meet art
Når? Lørdag 18. Juni kl. 10.00 – kl. 13.00
Hvor? Black Box, Kulturhuset i Lillestrøm, Kirkegata 11
målgruppe? Alle som er interessert i formidling av kunst til barn og unge
Foredragsholdere: Nicola Kochhafen (Museumsberg i Flensburg), 
Lene Tori Obel Bugge (Pilotgalleriet i Akershus), Elisabeth Sørheim 
(Norske Kunsthåndverkere) og Sophus Ejler Jepsen (Vejen Kunstmuseum) 
Påmelding til martina.kaufmann@gmail.com, deltagelse gratis.

WorkShopS for unge
et seil forbinder 5 land: Workshop for barn og ungdom. Inspirert av 
arbeidene i utstillingen vil deltagerne få bearbeide og sette sine spor på 
en seilduk. Dette prosjektet startet i Tyskland og vil følge ut stillingen 
gjennom alle landene og ende opp som et fellesarbeid på tvers av 
landegrensene.Det gamle seilet blir til en lesebok over barns inntrykk. 
Påmelding: Akershus Kunstsenter 64 84 34 40 

”Dreamcatcher” Workshops med Alex White Mazarella fra Brooklyn    i 
USA og hans to kunstnerkollegaer, Avani Patel og Iosu Lopez i perioden 
20. – 23. juni. I prosjektet vil barn og ungdommer få lage skulpturer 
som deretter blir satt sammen til et stort veggarbeid. De ferdige 
 resultatene vil bli godt synlige i bybildet i Lillestrøm i sommer. 
Dreamcatcher er et samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo Kommune
og Akershus Kunstsenter.
Påmelding: Kultursektoren 66 93 81 53

konSert
Gratis Intimkonsert lørdag 18. juni kl. 15.00 “Mr & Mrs Universe” med 
Stine Janvin Motland (vokal) og Morten Minothi Kristiansen (gitar).


