
Oddervej 80 C
8270 Højbjerg

Tlf: +45 86725439   
Fax: +45 86725436  
E-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk/hfv

Beliggende 5 km fra Århus centrum.
Bus nr. 10, 12, 102 og 103 lige til døren, 
nr. 6 til Højbjerg Torv få minutters 
gang fra værkstedet.

Kunstfaglig leder
Inger Lise Rasmussen 

HHØØJJBBJJEERRGG

FF OO TT OO GG RR AA FF II SS KK EE
VVÆÆRRKKSSTTEEDD

HØJBJERG

F O T O G R A F I S K E
VÆRKSTED

Højbjerg FotoGrafiske Værksted er et professionelt
værksted under Kulturforvaltningen, Kultur og
Borgerservice, Århus Kommune, der drives i sam-
arbejde med værkstedets kunstfaglige leder grafi-
keren Inger Lise Rasmussen. Værkstedets indret-
ning og faciliteter spænder over traditionelle gra-
fiske dybtryksteknikker, ædeltryksteknikker, analog
og digital fotografi og digital billedbehandling.

Værkstedet henvender sig til professionelle billed-
kunstnere, fotografer, grafikere og andre udøvere
indenfor de æstetiske fag.
Der er plads til 5-6 personer alt efter aktiviteter.

Ret til ændringer forbeholdes
Folder: RasmussenGroup 
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Værkstedet
Værkstedet på 150 m2 rummer et stort mørkekam-
mer til små og store formater, belysningsrum til
fotogravure og andet fotoarbejde, samt ætserum
til grafik. Dertil et lyst trykkerum med en kobber-
trykspresse på 100 × 80 cm og mulighed for at
arbejde med forskellige former for farvegrafik.
Værkstedet disponerer endvidere over to Mac
computere med scannere samt farveprinter til A3
og sort-hvid laserprinter til A4. Det digitale udstyr
imødekommer også behovet for, at man selv kan
tilrettelægge og klargøre udstillingskataloger eller
andet præsentationsmateriale til trykning.

Højbjerg FotoGrafiske Værksted fungerer som et åbent forum for undersøgelser,
eksperimenter og fordybelse – samt til udveksling af ideer, viden og erfaring. 
Det inviterer til at udforske spændningsfeltet mellem fotografi og grafik og til at bevæ-
ge sig ind i det digitale univers. Værkstedet ønsker at inspirere til dialog og tværfagligt
samarbejde mellem kunstnerne.

Tilmelding
Tilmelding kan ske på time-, dag- og ugebasis
eller længere efter behov. 

Der betales en differentieret leje pr. time beregnet
efter aktivitet samt forbrug af materialer. På værk-
stedet kan man blandt andet købe fotopolymer-
plader og tilhørende positiv film til fotogravurer.

Åbningstider: Mandag-torsdag 11-18.

Vejledning/Kurser/Samarbejde
Efter ønske gives der kunstnerisk rådgivning eller
teknisk instruktion.

Der arrangeres kortere kurser samt workshops
med eksterne gæstelærere.

Samarbejde med andre kultur- og uddannelses-
institutioner samt tilsvarende værksteder i ind- og
udland udgør et vigtigt led i værkstedets faglige
udvikling.
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