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Nu öppnar Keramiskt center i Höganäs! 
Pressvisning torsdagen 5 juli 2012 kl 10 
Invigning söndagen 8 juli 2012 kl 12–17 
 
I Höganäs Keramiks gamla fabrik öppnar det nya centret för keramik i 
nordvästra Skåne. På 900 kvm nyinredd yta, ritad av arkitekt Per Eriksson/The 
Green House Arkitekter och utställningsarkitekterna Lena Isaksson Drake och 
Ger Olde-Monnikhof, finns fräscha utställningshallar, galleri, butik och inte minst 
en helt ny keramisk verkstad. Verkstaden kommer att bjuda stora och små 
besökare på många upplevelser framöver. 
 
Keramiskt center står med rötterna i den snart två hundra år gamla 
Keramikbygden men blickar framför allt framåt. Våra nya lokaler bildar ram för 
konst och konsthantverk av bästa märke, signerat av ett fyrtiotal aktuella lokala 
keramiker. Vi visar såväl exklusiv keramisk konst som vacker och praktisk 
brukskeramik. Allt är närtillverkat. Besökarna kan utifrån presentationen ge sig 
ut på en egen keramikrunda och besöka öppna verkstäder i nordvästra Skåne. 
Eller handla direkt hos oss. 
 
Vi ger en intressant historisk introduktion till Höganäsbolaget och Höganäs 
Keramik – de två största keramiska fabrikerna i trakten på sin tid och kärnan i 
bygdens keramiska varumärke. 
 
I Keramiskt center finns också gästande utställningar. Vi öppnar med två 
premiärutställningar: Lägenheten – en keramisk upptäcktsfärd 
i två rum och kök av keramikkonstgruppen In the Making samt Förvara! Bereda! 
Servera! Joakim Bengtssons personliga samling. Se separata pressmeddelanden. 
  
 
Keramiskt center öppnar 8 juli. Invigning mellan kl 12 och 14. Från kl 14 
öppet för alla.  
 
Obs! Pressvisning 5 juli kl 10. 
 



Keramiskt center har öppet året om. Under juli och augusti har vi öppet måndag 
till fredag 11–18, lördagar och söndagar 11–17. Aktuella öppettider finns också 
på vår hemsida. 
 
Fri entré. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keramiskt center 
Norregatan 4, vid Höganäs Design Outlet 
(i Höganäs Keramiks gamla fabrik) 
Platschef Anna Malin Tibe. Verkstadsansvarig Frida Nilsson. 
Telefon: 0727-39 01 80 
www.keramisktcenter.se 
E-post: info@keramisktcenter.se 
Postadress 
Stiftelsen Höganäs Keramiska Center 
Stadshuset, 263 82 Höganäs 
 
Keramiskt center i Höganäs drivs av Stiftelsen Höganäs keramiska center. Stiftelsen har till 
ändamål att främja bevarandet av svensk keramisk tradition i allmänhet samt förevisa densamma 
tillsammans med internationellt producerad keramik och därutöver förvalta keramikproduktion som 
i århundraden utformats och producerats i Skåne med särskild inriktning mot den produktion som 
ägt rum i Höganäs och Kullabygden i synnerhet. 
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