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Malerværkstedet 
 

er et åbent værksted for alle kræftpatienter, der har lyst til at 
udtrykke sig sammen med ligestillede.  
 
Malerværkstedet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse 
og Huset i Hasserisgade i Aalborg, som har stillet lokaler til 
rådighed. Her får vi muligheden for at male i et kreativt hus. 
 
Ca. en gang om måneden tegner vi i Kræftens Bekæmpelses 
lokaler på Steenstrupsvej 1. 
 
Du behøver ingen ”maler”-forudsætninger for at være med. Du 
skal bare have lyst til at være kreativ. Malerværkstedet er et frirum 
for jeres kreativitet, streg og udtryk.  
 
Du behøver ikke tilmelde dig – du kan bare møde op.  
 
Malerværkstedet ledes af Ingelise Birkebo og Lise Worsøe, der er 
frivillige i Kræftens Bekæmpelse.  
 
Yderligere oplysning ang. malerværkstedet kan fås hos: 
Ingelise Birkebo på tlf. 20994068 eller email: ibibirk@gmail.com  
 
Du kan også følge med på vores hjemmeside:  
https://www.cancer.dk/aalborg/Kalender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Materialer:  
 
Du skal selv medbringe materialer. Der er forskellige 
kunstbutikker i byen (eller på nettet), hvor du kan købe tingene. 
Man kan også af og til finde ok lærreder, farver og pensler i 
diverse supermarkeder og lignende. Prøv dig frem:) 
 
 
Indtil da en kort huskeliste: 
 
Pensler i forskellige størrelser (forskellige slags hår alt afhængig 
af, hvilken maling du bruger). 
 
Maling findes som akvarel, akryl og oliemaling. Grundfarverne er 
gul, rød, blå, sort og hvid (Magenta, proces yellow og proces cyan 
blå kommer du langt med). 
  
Lærreder findes i bomuld, hør m.f. Forhør dig i kunstbutikker, 
hvis du er i tvivl. 
 
Papir findes i alskens udgaver og kvaliteter. Akvarelpapir bør ikke 
være under 200 gr.  
Til sidste tirsdag i måneden, hvor tegning foregår i Kræftens 
Bekæmpelses lokaler på Steenstrupsvej 1, bedes I medbringe 
papir, bløde blyanter og viskelæder. 
 
Husk kop/glas eller lignende til vand 
Paptallerken, plade, palet el.lign. til maling 
Køkkenrulle, papir, klud eller lignende til at tørre overskydende 
farve af i.  
 
Det er gratis at være med.  
 
Vel mødt! 
 



Malerværksted i HUSET 
 
Datoerne for første halvår 2020 er: 
 
Januar: 14. og 21.   
Februar: 4. og 11. 
Marts: 3., 10., 17. og 24. 
April: 14. og 21. 
Maj: 5., 12., og 19. 
Juni: 2., 9., 16 og 23. 
 
Hver gang kl. 13.00 – 16.00. 
 
Følg med på Kalenderen: www.cancer.dk  
 
 
Malerværkstedet foregår i HUSET, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg 
 
og 
 
 
 
tegning hos Kræftens Bekæmpelse, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg:  
Januar: 28. 
Februar: 25. 
Marts: 31. 
April: 28. 
Maj: 26. 
Juni: 30. 
 
 

 


