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Jul i det historiske Raadvad
Vi holder fanen højt i værkstederne på Raadvad Fabrik, købt eller solgt, julemand eller mæcen, Freja Ejendomme
lover det er en køber, der gerne vil bevare miljøet. Vi er stolte over det vi har og vi glæder os fortsat over at
kunne åbne vore værksteder og vise vores fag og vores sammenhængskraft mellem håndværk, kunst og
kunsthåndværk.

30. november og 1. december kl. 11-17
Julemarked
Alle er velkomne til vores unikke julemarked, kom og se hvad der her bliver skabt. Man kan få sig en snak og
måske fristes til lidt julegaveindkøb af lidt af det bløde i tekstil og væveri, lidt af det hårde i træ, keramik, sten og
bronze, lidt for øjet af maleri og tegning og meget mere. Lidt godt til ganen står Raadvad Kro med juleplatte og
egne specialiteter. Er man bare til en hurtig kop, er der Bronzeværkstedet lune drikke og hjemmebagt kage
Lige som der på i gården er Glögg og salg af juletræer.
Naturskolen har åbent begge dage fra kl. 11-14 og har for børnene er quizløb ”Find Dyrene” og der er præmie for
gennemførelse. Børnene har også mulighed for at forme i ler hos Bente Hansen og på Bronzeværkstedet.
Lørdag synger Elverhøjkoret julen ind med a Cappella-sange fra forskellige lande og epoker kl. 13 og kl. 15 og
søndag spiller Duo Cabanutti Jazz kl. 13 og kl. 15 begge dage på Bronzeværkstedet.
Deltagere: Bitten Hegelund, Alexis Carlander
Lisbet Friis, Elisabeth Lau Kieffer, Raadvad Stenhuggeri, Torben Åndahl,
Yoshiki Nakahara, Sofie Børsting, Cecilia Westerberg, Center for Bygningsbevaring, Ampio,
Bente Hansen, Josefine Lüttge, Oline Lüttge, Stine Ring Hansen, Joachim Von Westen, Bent Mørkenborg, Karin
Carlander, Raadvad Kro og Naturskolen.

Vi glæder os til at se Jer
Raadvad Fabrik Raadvad 40 2800 Kgs. Lyngby

Parkering findes ved Hjortekær, mellem Hjortekær og Stampen, ved Stampen og bag Kroen, så snup en dejlig
gåtur gennem skoven 10-15 min ad skolestien, lang Mølleåen. Desuden kun parkering i den ene side af
Svenskevejen udkørsel fra Raadvad ad skovvej mod Skodsborgvej

