
Udstillinger 2022



11. februar –13. marts 

Mindeudstilling for kunstneren 
Morten Skovmand 1941 -2021

Morten Skovmand døde pludse-
ligt den 17. juli 2021. Han blev 80 
år. Vi er meget glade for, at det 
er lykkedes at få denne minde-
udstilling i stand så hurtigt efter 
hans død. Værkerne er fundet 
frem i hans atelier i Stenvad.



Morten elskede at male i olie, så der er både store og små vær-
ker i olie. Men han var hele livet åben og nysgerrig overfor andre 
teknikker, så der er både akvarel, radering, stentryk og oliekridt. 
Alt sammen inspireret af hans mange rejser, mest til Italien, Sve-
rige og Norge, men selvfølgelig også Danmark, og såmænd Kina.
Morten Skovmand var ikke blot en anerkendt kunstner, men 
også en formidabel igangsætter og formidler. Derfor fik han stor 
betydning for både kunst- og udstillingslivet, for formidling og 
undervisning og satte markante aftryk med udsmykninger i det 
offentlige rum i både Norddjurs og Syddjurs. Han underviste i en 
årrække blandt andet på Grenaa Gymnasium.

Han var uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og 
fik tidligt det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond, så 
allerede som ganske ung blev hans talent anerkendt. I 2000 blev 
han medlem af kunstnersammenslutningen Corner og viste sine 
værker på den nationale scene på Corners årlige udstillinger først 
på Charlottenborg og siden på Sophienholm. Han udstillede flit-
tigt både hjemme og ude.

Morten engagerede sig i Grenaas hensygnende kunstforening og 
musikforening og genrejste dem som Grenaa Kunst- og Musik-
forening. I 17 år var han foreningens aktive formand. Han kunne 

gennem sit store netværk skabe kontakt til kunstnere, og 
som erfaren udstiller havde han grebet om at få en ophæng-
ning på plads.
Han arbejdede også lokalt sammen med sine kolleger og var 
med til at etablere den lokale kunstnersammenslutning Prof 
Kunst Norddjurs, nu Nordkant. Og så var han som regissør og 
praktisk altmuligmand med i sin hustru Annettes musikalske 
netværk, hvor især Djurs Barok arrangerede koncerter og 
operaer med barok- og renæssancemusik.

Ensemble Zimmermann med blandt andet Anna Maria Wie-
rød (sopran), Majbritt Young Christensen (blokfløjte, travers), 
Per Buhre (barokviolin) og Lars Wolf (cembalo) har arbejdet 
sammen med Morten Skovmand i hele ensemblets eksistens.
Ensemblet hylder Morten Skovmands kunst ved at opføre 
musik, som de har samarbejdet med ham om at levendegøre 
i lyd og billeder. Koncerten finder sted i Kulturhus Pavillonen 
tirsdag den 15. februar kl. 19.30.

Udstillingen og koncerten er arrangeret af Grenaa Kunst- og 
Musikforening.

Fernisering fredag den 11. februar kl. 17.00- 18.30





18. marts  –18. april

NordKant
"StåStEDEr"

Under titlen "StåStEDEr" åbner den lokale kunstner-
sammenslutning "NordKant" en udstilling med stor 
diversitet.

Gruppen består af 10 forskelligt arbejdende kunstnere, 
som her viser, hvad der hver især optager dem.
Som kunstner arbejder man ofte ud fra et udvalgt 
ståsted, et eller andet man er optaget af, en kiggen på 
verden, en fortolkning, et inspirationspunkt, en ide.
Det "StåStED" kan vare alt fra ganske få minutter til 
et helt liv, men som regel vil kunstneren gennem sit 
arbejde med det visuelle udtryk, vandre fra det ene sted 
til det andet, ofte fordi det ene punkt naturligt fører 
videre til det næste.
Med denne udstilling vil vi vise 10 forskellige kunstneres 
ståsted og udgangspunkt lige netop nu.

 De 10 "NordKant" medlemmer er:

Aase Kvorning      
Bent Vinkler          
Bente Lyhne         
Karin Normann
Katja Herrik          

www.nordkant.net

Fernisering fredag den 18. marts kl. 17.00-19.00

Ketty Steffensen  
Ole Stenholm       
Trine Brix             
Troels Kvorning   
Vidar Håkon Utvik



22. april – 22. maj

Thomas Andersson
Kunstner
Der er kunstnere, som kører karrieren i ét spor, finder deres 
marked og opfylder de forventninger, der sikrer publikums-
interesse og salg.
Og så er der kunstnere, der ikke kan lade være ... og præ-
sterer en mangfoldighed af udtryk og undervejs forholder 
sig til såvel eksistens som omverden. Som ikke styres af 
markedet, men derimod hvad de selv finder nødvendigt 
at erkende og udtrykke. thomas Andersson hører til den 
sidste kategori.
thomas Andersson er grafiker. thomas Andersson er bil-
ledhugger. thomas Andersson er installationskunstner. 
thomas Andersson er tingfinder. Han finder almindelige og 
ualmindelige ting, burer dem inde i glasskabe og gør dem 

til kunstartifakter. thomas Andersson tømrer flyvemaski-
ner og andre transportmidler af affaldsbrædder. thomas 
Andersson sætter strøm på kunsten, så elpiskere, save, 
boremaskiner og pensler laver programmeret og sælsom 
udtryksfuld eller rablende morsom kunst.
                   Ovennævnte er uddrag af tekst af Hans Struve.

Udstillingen er arrangeret af Grenaa Kunst- og Musik-
forening.

www.thomasandersson.dk

Fernisering fredag den 22. april kl. 17.00 - 18.30.







25. maj – 26.  juni

AKVARELGRUPPEN 
HØJVANDE

Vi er en gruppe på 6 kunstnere, som hver 
især, gennem forskellige udtryk, tydeliggør 
akvarellens mange kvaliteter: Det lette, det 
ekspressive og i udførelsen det uforudsi-
gelige, som opstår i vandets og farvepig-
menternes samspil. Vores motivverden og 
udtryksform er forskellig, motiverne varierer 
fra ekspressionistiske naturstudier, dyr, 
mennesker og landskabsscenerier fra syd og 
nord bl.a. fra Færøerne og Skandinaviens 
nordlige egne.

Gruppen består af:
Poul Anker
Lykke Groth (deltager ikke ) 
Gunilla Rosenberg 
Alice Thomsen 
Marie Duedal Nielsen 
Steen Vraasø

www.hoejvande.dk

Fernisering onsdag den 25. maj 
kl. 17.00 - 18.30



1.– 31. juli

Misja Kristoffer Rasmussen
Skulptør
ANIMA UMANA – MENNESKEtS SJÆL

Skulptør Misja Kristoffer rasmussen er en nutidig klassicist, 
og værkerne signalerer menneskelige, romantiske og poetiske 
udtryk, hvor man fornemmer en ærlig respekt for Den Græske, 
Klassiske Periode.
Kunstneren arbejder og har atelier i Pietrasanta, toscana, i 
Italien.
Der vil på udstillingen være helt nye værker fra atelieret i både 
marmor og bronze samt skitser og tegninger. Derudover vil 
man kunne opleve de helt nye vikingeskibe i bronze - se mere 
herom på www.misjarasmussen.com/valhalla.

Misja har udstillet mange steder i både ind- og udland, herun-
der på Museum Of Modern Greek Culture i Athen med udstil-
lingen SKINDd – signs of purity og har i januar 2021 udstillet på 
Piazza del Duomo i Pietrasanta.
"Ved første øjekast kan Misja Kristoffer rasmussen opfattes 
som en nostalgisk imitator af klassisk kunst – en fortolker af 
billedet, opsat på at gengive stiltræk af græske statuer med 
omhyggelig præcision; men kun en fraværende iagttager går 
glip af den sjælfulde modernitet i hans inspiration. Faktisk 
bruger han den antikke verden som udgangspunkt for blot at 
genfortolke den og genopleve den i en stærkt nutidig form" 
udtaler Cosimo Strazzeri, kunstkritiker og historiker.
Om Misja Kristoffer rasmussen kan læses uddybende på hans 
hjemmeside. 

Udstillingen er arrangeret af Grenaa Kunst- og Musikforening.

www.misjarasmussen.com

Fernisering fredag den 1. juli  kl. 17.00 - 18.30







5.  august –4. september

Anne-Marie Pedersen
billedkunstner
Anne-Marie Pedersen (f. 1962) har en tilbagevendende interesse for på 
forskellige måder at udfordre maleriet. Malerier, video- og installations-
værker er alle båret af et fokus på det koloristiske og har en umiskendelig 
poetisk undertone. Værkerne tager samlet set udgangspunkt i personlige 
idéer og oplevelser og favner et bredt spektrum, herunder installatoriske 
stedsspecifikke værker, videoinstallationer og maleri på lærred. 

AMP har med udgangspunkt i Aarhus arbejdet med maleri siden sin 
debut på Den Frie i København i 1992. AMP har udstillet i DK, Japan, 
Færøerne, tyskland, UK, Ungarn og Australien. 

www.annemariepedersen.dk

Fernisering fredag den 5. august kl. 17.00 - 18.30



9.  september  – 9.  oktober

Lars Waldemar
kunstner

Lars Waldemar skaber oftest sine værker som 
en slags syntese af naturindtryk. Han iagttager 
naturen og vælger de former, strukturer og 
byggesten, han vil bruge i sine værker.
Hans værker kan ikke betragtes som naturskil-
dringer, men rettere som objekter i rummet 
mellem det naturlige og det kunstige. Hvor 
stopper naturen og hvor begynder det kun-
stige? Et let spørgsmål der er svært at svare på, 
og som stedse bliver vanskeligere at svare på 
i takt med udviklingen indenfor teknologi og 
ikke mindst bioteknologi.
Ofte bygges de skulpturelle værker ind i glas, 
æsker, skabe eller lignende.
Lars Waldemar arbejder med skulptur, relief, 
grafik, tegning samt installation og landart.

Udstillingen er arrangeret af Grenaa Kunst- og 
Musikforening.

www.larswaldemar.dk

Fernisering fredag den 9. september 
kl. 17.00 - 18.30







14. oktober –13. november

GRUPPEN 
LANDMALERNE

GrUPPEN LANDMALErNE opstod i 
2002 og har siden udstillet sammen ved 
forskellige lejligheder, blandt andet på 
Johannes Larsen Museet med udstillin-
gen Landmalerne i Sybergland. Kunst-
nerne arbejder alle med landskabsrela-
terede værker.

Gruppen består af:
Ole Vedby 
Peter Bork-Johansen 
Hans Peter Hansen
Keld Nielsen
Mogens Sjøgård
Kurt Servé
Kirsten Hesselager
Espen Eriksen 
Jørgen Hinke

Facebook: Landmalerne

Fernisering fredag den 14. oktober 
kl. 17.00-18.30



Søndag den 19. juni

Dansk Mølledag 
Kl. 10.00 - 17.00
Danmarks vind- og vandmøller afholder 
Dansk Mølledag søndag den 19. juni. 
Publikum kan komme tæt på og studere 
denne del af den danske bygningskultur. 
Siden møllernes storhedstid tilbage i 
1800-tallet er de markante bygninger stille 
og roligt forsvundet fra det danske land-
skab, og nu er der mindre end 300 tilbage. 
I Grenaa er vi så heldige at have en flot 
hollandsk vindmølle på toppen af Baunhøj 
som byens vartegn. Kom og besøg os på 
denne dag og hør fortællingen om møllen.
I sommerhalvåret køres der med møllen 
hver søndag eftermiddag – hvis vinden vil. 

Søndag den 4. december

Juleklip

Kl. 10.00 - 16.00
Juletræer er pyntet med levende lys og lyskæder, slik og kager. 
Børn og voksne strømmer ind for at lave julepynt. Der klippes 
og klistres, pynten må gerne tages med hjem eller hænges på 
det store juletræ i midten af møllen. Det dufter af æbleskiver, 
gløgg og kaffe, og der er saftevand til de små.

Julemanden kommer og deler frugt ud og danser med om 
træet og synger glade julesange ledsaget af harmonikamusik. 
Så er det snart jul.



En stemningsfuld weekend
Lørdag den 10. og søndag den 11. december

Julemarked i Baunhøj Mølle
kl. 10.00-17.00
En række kunstnere og kunsthåndværkere vil præsentere deres 
helt personlige udtryk, bl.a. inden for 
keramik, maleri, grafik, strik, smykker, skind, og design.

Baunhøj Mølle håber, at publikum vil få inspiration til at købe de 
unikke produkter til sig selv eller som en gave til deres nærmeste.

Velkommen til et anderledes julemarked



ÅBNINGSTIDER
mølleri og udstilling
Kl. 13.00 - 17.00
11/02–18/04, fredag–søndag
22/04–04/09, tirsdag–søndag
09/09–13/11, fredag–søndag
åbent alle helligdage 
samt tirsdag-søndag i uge 7 og uge 42
Gratis adgang

BAUNHØJ MØLLE
Bavnehøjvej 31
8500 Grenaa
telefon 86 32 72 45
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk  
www.baunhoej-moelle.dk

VIELSER I MØLLEN
Aftales ved henvendelse til
Borgerservice i Norddjurs Kommune
telefon 89 59 10 00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk

MØLLELAUGET
Henvendelser generelt og ønsker 
om vielser og udstilling.
Birgit Purup
telefon 22 53 71 76
E-mail: birgitpurup@gmail.com 

LEJE AF MØLLEN
Aftales ved henvendelse til 
Baunhøj Mølle
telefon 86 32 72 45 
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk

GRENAAS VARTEGN
Baunhøj Mølle er et af Norddjurs Kommunes kulturelle fyrtårne. Møllen er samtidig 
Grenaas vartegn beliggende højt på Baunhøj.
Foruden at rumme skiftende kunstudstillinger samt fungere som arbejdende mølle 
og ramme om vielser kan Baunhøj Mølle lejes til kulturelle arrangementer, receptio-
ner og tilsvarende. 

Skoletjeneste
Ved besøg i møllen gives der tilbud til de klassetrin, der er omfattet af skoletjenesten 
i Norddjurs Kommune (1. - 8. klasse). Der planlægges med besøg af 3 timers varighed. 
En klasse deles i 2 hold, halvdelen af tiden undervises i mølleri og den anden halvdel 
af tiden i kunst.

Arbejdende mølle og møllersvende
Hver søndag i sommertiden kan du opleve møllersvendene holde møllen i funktion 
og udføre det gamle håndværk, forudsat vinden er med os. resten af året er møllen 
kun lejlighedsvis i funktion og eventuelt efter aftale. 

Bliv gift i Baunhøj Mølle
Baunhøj Mølle er en unik og flot ramme om en vielse, og vi hjælper gerne med at 
arrangere begivenheden. Uanset hvor i landet I kommer fra, kan I blive viet i møllen. 
Norddjurs Kommune sørger for papirarbejdet, og møllens frivillige hjælper med ar-
rangementet på selve dagen. Det koster 875 kr. for op til 20 personer at leje møllen til 
en vielse og 1.200 kr. for mere end 20 personer. Efter vielsen serveres der champagne 
for op til 20 pers. Brudeparret kan selv medbringe yderligere champagne hvis der er 
flere gæster, max. 50 personer.
Pga. coronavirus tages der forbehold for antal personer – se hjemmesiden.

Baunhøj Mølle samarbejder med                                        www.grenaakunstogmusik.dk

MØLLEN ARBEJDER 
Henvendelse om mølleriet og 
rundvisning uden for åbningstid.
Møller Henrik Kaarøe
telefon 61 38 12 14
E-mail: bi.he.kaaroe@nrdn.dk

Forsidebillede: Anne-Marie Pedersen

SkoLETJENESTE
Henvendelse til
Baunhøj Mølle
telefon 86 32 72 45
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk


