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BESKÆFTIGELSE 
 
2020 Initiativtager og facilitator på workshop for undervisere på kunsthøjskolen, med fokus på kunst, vidensdeling og synergi. 
2019 Modellerings og støbekurser for designere, arkitekter, billedkunstnere, guldsmede og private på eget værksted. 
2019 Optagudvalg og konsulent på internationalt retreatcenter for keramik og tekstil 8B. 
2019 Udvikling af- og underviser på- projekt for Muskelsvindfondet med fokus på taktilitet. 
2019 Undervisning af MA1, Tværfaglig. Materiale kendskab, Translation in materials, cutlery. Samarbejde med guldsmed. Undervisning 
på engelsk. 
2019 gipskursus for undervisere på Billedskole Borup. 
2017- 2019 Ekstern konsulent for afgængere på accessories linjen på Designskole Kolding. 
2017 sensor til optagelsesprøve på accessories linjen på Designskolen Kolding. 
2014- 2020 Undevisning i keramik på lange hold på Kunsthøjskolen Holbæk. Keramik. 
2008 – 2020 Lærer på sommerkurser i keramik på Kunsthøjskolen Holbæk.Keramik 
2015 Undervisning på accessories linjen på Designskolen Kolding. Oversættelse i materialer. 
2011-13 undervist på Instituttet for Ædelmetal i 3 dimensional form. 
2011 Lærer i keramik på Haslev højskole sommerkursus. 
2011 Ydet konsulent timer for forskningsprojekt om plastiske materialer på Universitetet i Zürich.   
2007 – 2008 Keramik og formforståelse, stilhistorie og tegne -lærer på Ædel og metalsmed og ædelmetalinstituttet.  
2006 – 2008 medlem af Officinsudvalget. (kuratering og bistand ved opsætning af udstillinger i Danske Kunsthåndværkeres 
udstillingssted). 
2005 Forelæser på Osaka art university i Japan og vejledning af studerende på keramikafdelingen. 
1996 Arbejdet for ”Strandstæde keramik”. Keramikerne Jane Reumert, Gundhild Åberg, Beate Andersen. 
 
 
 
 
 
UDSTILLINGER 
 
2019-2021 Lamper til nyrenoveret Vejen kunstmuseum. 
2019 3 days of Design, Frederiksgade 1. 
2016 Venice design week. Lysobjekter – 3 forskellige udstillinger i Venedig + design talk. 
2016 Designmuseum Danmark. Permanent udstilling ”Dansk Design NU”. Repræsenteret både med egne produkter og produkter fra 
Den Danske Keramik Fabrik. 
2016 North Modern, Bella centeret - egne ting og promovering af Den Danske Keramik Fabrik. 
2014 Køge kunstforening – Unik keramik. Deltog med skulpturer 
2014 Galleri Ann Linnemann. Skulpturer med temaet Moments and Movements. 
2013 ”OFF statuette” – hos Dina Vejling. 
2011 Biennalen for kunsthåndværk og design Danmark. Lysekrone. 
2010 Repræsenteret i Statens Kunstfonds samling med tre unika pendler.  
2010 Illums Bolighus. Kunstudstilling af lysobjekter, inviteret sammen med Gurli Elbækgaard. 
2009 Kunstforeningen i miljøstyrelsen. Værker af alle ejere af Formverk. (Keramik og smykker). 
2009 Butik og galleri ”Dina Vejling” i Odense. 
2009 Crafts Collagen.  
2008 Kunstforeningen af 14. aug. på Kunstindustrimuseet.   
2008 Hovdala Slott i Hässleholm i Sverige. Lysobjekter. 
2007 Solo udstilling i Officinet, Bredgade 66 i Kbh.  Lys objekter. 
2007 Biennalen for kunsthåndværk og design Danmark. Deltagelse med to større lysobjekter. 
2007 Lys – Damhuset, Kongens Lyngby. 
2005 – 2006 Repræsenteret og salg i keramik Galleri Nørby. DK 
2006 Kunstindustrimuseet. Skulpturel belysning af museets for- og baggård i forbindelse med Kulturnatten i København. 
2005-2006 Kunstcentrret Silkeborg bad og Handels og søfartsmuseet, Kronborg. DK ”Tid til Te” 
2005 Danish Crafts Collection nr. 9.  Kopper og Skåle og Stabelkaffe. 
2004 Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Trapholt/Kolding og Nordjyllands Kunstmuseum. Ceremoniel kaffesæt: ”Stabelkaffe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPHOLD 

2014 Produktions/fabriks besøg i Nepal. Besøgte produktioner af keramik og papir med henblik på et samarbejde. 
2011-2012 Et 3 mdr. Artist in residence, ophold i London. Arbejdede på keramikværksted med udvikling af mit eget kunstneriske udtryk i 
papir og ler. Det blev forarbejde til senere udstilling i Galleri Ann Linnemann i København. DK. 
2010 assistent for internationalt værdsat keramiker Magaret O’roke i Oxfort. Arbejdede for hende med hendes ting. 
2005  2 mdr. ophold i Japan. Fokus var lakarbejde (teknisk skole og undervisning hos en lakfamilie), Anagamabrændinger og japansk 
kunsthåndværker tradition og udvikling generelt. Besøg og foredragsholder på Osaka university of art, keramikafdelingen. 
 
 
 
 

PROJEKTER MM. 
 
2019 Service til restaurant Marv og Ben. En Michelin restaurant i København. 
2019 Taktilitet-ler projekt for Muskelsvindfonden. Planlægger, udvikler og underviser.  
2017 opbygning af keramikværksted til kollega og mig i Københavns Nordvest kvarter. 
2016- 2018 Medlem af Butiksfælleskab: Keramik og glasværkstedet i København DK 
2014- 2018 Stifter, medejer, formand og primusmotor i skabelse af Den Danske Keramikfabrik. 
2014-2016  Udvikling og produktion af service til restaurant SuRi. 
2010 – 2012 Garder/Bruun projekt. Udvikling af lys/lamper i samarbejde med arkitekt Rikke Bruun.  
2010   ”Birkes træer?”  Kunstprojekt i Æglageret. En husinstallation af undervisere fra Holbæk kunsthøjskole. 
2007 Stifter af butik og værksteds fællesskab med keramik og smykker, ”Formverk”, på Islandsbrygge, Kbh. S 
 
 

PRISER OG LEGATER 
 
2011 Nationalbankens arbejdslegat til Garder/Bruun Project. Et lysprojekt i samarbejde med arkitekten Rikke Bruun. 
2009 Statens Kunstfond. Arbejdslegat.  
2009 Statens kunstfond køb af værker. Unika lysobjekter. 
2008 Frimodt-Henike Fonden. Arbejdslegat. 
2006 Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968. Arbejdslegat.  
2005 Frimodt-Heineke Fonden. Rejselegat. Gik til en 2 måneders rejse til Japan.  
2005 Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968. Arbejdslegat.  
2004 Statens Kunstfond. Præmiering for værk på Biennalen. Et ceremonielt kaffesæt, designet til det danske kaffebord. 
2003 BG fonden. Legat til deltagelse på Network Europe. 3 mdr. ophold, med fælles udstilling på Grimmerhus/Clay museet i DK. 
2003 Designspotprisen på Formland Messen. Udstillede flere service-sæt, i glas og keramik, med fokus på æstetik og brugervenlighed. 
2003 Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968. Rejselegat, uddelt i forbindelse med afgang fra Danmarks Designskole. 
 
 
 
UDANNELSE 
 
2019 Yoga instruktør 
2018 Mindfulness instruktør 
2013- U-turn teori og iværksætter uddannelse. En uddannelse der har til formål at kunne bruge den kreativ proces i erhvervslivet og 
andre fagområder. 
2003. Afgang fra Danmarks Designskole. 
1996 åben uddannelse. Billedkunstlinjen på Zahles lærerseminarium. 
 
 
FRITID 
 
Længere og kortere rejser. Gerne vandreture eller opleve samfund i og uden for byer, gerne kombineret med privatbesøg. Bla.: Nepal, 
Skotland, Tyskland, Polen, Østen, Sydamerika, mfl. 
Elsker at være uden for, bare for at drikke min kaffe, læse en bog, løbe, ro kajak, yoga, svømme eller surfe. 
Sluger bøger. Ofte som lydbøger medens jeg arbejder på mit værksted i Københavns Nordvest kvarter. 
Meditation. For mig selv eller deltagelse på retreats. Er gerne praktisk hjælper på disse ophold. 
 
 
 
 

 



 
 
  


