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Åbent Atelier Åbent Atelier

HVAD
Åbent Atelier skaber rammerne for et kreativt miljø 
i hyggelige og uformelle omgivelser. Her kan du 
udfolde dig i fællesskab med andre - vi tegner og 
maler (akvarel eller akryl), laver collager, papirklip 
o.lign. Der er ingen undervisning, men gensidig 
inspiration og erfaringsudveksling.

HVEM KAN DELTAGE
Åbent Atelier er for både begyndere og øvede 
voksne, som ønsker at blive del af et kreativt fæl-
lesskab. Større børn er velkomne sammen med 
deres forældre eller andre voksne, de er fortrolige 
med - men skal være gamle nok til at kunne indgå 
i det kreative fællesskab.

VILKÅR/PRIS
Det åbne atelier koordineres og ledes af et team 
af frivillige tovholdere, som deltager på lige fod 
med deltagerne - de sørger for at skabe ram-
merne og kender husets faciliteter.
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Tovholderne er: Bitten Wøldike Schmith og Ruth 
Nielsen. De kan kontaktes ved personlig henven-
delse tirsdage mellem 9.30 - 14

Vi opfordrer alle brugere af Åbent Atelier  til at 
melde sig ind i frivilligcentret. Du betaler et sym-
bolsk beløb til kaffekassen og udgifter til egne ma-
terialer, som du selv medbringer. Der er staffelier 
til rådighed.

HVOR
Frivilligcenter Hillerød, Kulturværkstedet – bag 
biblioteket – Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

HVORNÅR 
Tirsdage kl. 9.30 -14.

Er du interesseret, kontakt Frivilligcenter Hillerød 
på 4824 1907 eller info@frivilligcenter-hillerod.dk 

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C | 3400 Hillerød | Tlf.: 4824 1907       
epost@frivilligcenter-hillerod.dk | www.frivilligcenter-hillerod.dk
www.facebook.com/frivilligcenter.hillerod

Velkommen til Frivilligcenter Hillerød 
Frivilligcentret er et væksthus for foreningsliv og frvilligt socialt 
arbejde i hele Hillerød Kommune. Vi giver plads, mulighed og 
inspiration til, at du kan engagere dig i dit lokalsamfund.

Vi er en forening af foreninger. Som medlem får du mange 
fordele, bl.a. hjælp og sparring til at starte eller idéudvikle din 
forening eller sociale gruppe og meget mere.

Som borger kan du også få hjælp til at finde stedet, hvor du vil 
lægge din frivillige indsats.

la
yo

ut
: l

ut
om

sk
a.

dk

la
yo

ut
: l

ut
om

sk
a.

dk


