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Geopark 
kunst

Velkommen 
til en kreativ 
campingplads
Sanddobberne Camping er partner i 
Geopark Odsherred, og det betyder at 
vi tager afsæt i de værdier, som 
Geoparken er bygget på: 

Kulturhistorie, landskab
kunst og råvarer.

Her på campingpladsen har vi fokus på 
kunst i naturen, og vores aktivitetsrum er 
indrettet som et atelier, med kreative 
aktiviteter, hvor gæsterne kan udfolde sig. 
I det hele taget hersker der en kreativ 
atmosfære her, så man som gæst kan 
blive inspireret og få en berigende 
oplevelse – og vi har samlet nogle 
eksempler her..

Dette maleri er lavet af en gruppe unge 
mennesker,  ved en male-workshop, 

under ledelse af ClaraTrier 



Kunstneriske 
rum

I ”Havhuset”, som er 
stille-legehus, kan du 
slappe af i hængekøjen, på 
en varm eller forblæst dag. 
Huset stimulerer sanserne, 
og er altid åbent.

Gårdhaven er en stor 
atrium-indergård, med 
plads til 100 mennesker. 
Her er der flere store 
malerier.



Kunstnerisk 
skiltning

Skiltne her på Sanddobberne 
formidler den kreative 
stemning, og skulle gerne 
give godt humør, selv når man 
SÅDAN SKAL!

Vi byder velkommne til Tour de France cykelløbet i 2022.



Kunst 
med naturen

Ind i mellem dukker der kunst op, som vi ikke 
ved, hvor kommer fra. Fx var  der en stenmaler i 
2018, der lagde fine sten rundt omkring.

I Pluk-selv-haven kan du hente blomster, 
urter og bær til eget forbrug, og på stranden henter vi 
sten mm til at lave kunst med.



Aktivitetsrummet ligger midt i Hovedbygningen, og er indrettet som atelier med 
staffelier og arbejdsborde, og et lagerrum fyldt til randen med materialer og værktøjer 
til forskellige værksteder. Du kan også købe materialer her og bestille workshops, 
og så er du velkommen til at komme og arbejde med dine egne projekter.

Altid åbent 
atelier



Kunstneriske 
oplevelser

Maletur ned til stranden 
for både store og små

Kompasset ved 
Orienteringsstiens 
tiende post.



Kunstneriske 
oplevelser

I ydersæsonenrne  
kan du bestille 

kreative workshops, 
der er skræddersyede 

til dine behov.

Børneklub hver onsdag 
kl. 15-17 med Ida Trier. 
Hvad har I lyst til at lave?
Der er frivillig betaling .

Vores grønne pladsdame Anja er 
en dygtig naturfotograf.  Hendes 
billeder er ofte udstillet her, og 
kan erhverves i Kiosken.



Kunstnerisk 
inspiration

Inspiration kan være 
mange ting, og du kan 

finde det alle steder. 
Det kan være noget, vi 

giver til hinanden.
En ferie på Sanddobberne 

skaber plads, tid og 
overskud til at åbne sig 

for ideer og indtryk.



Kunstnerisk
samvær



Kunstneriske
workshops

Gæstelærere laver 
workshops. Her trykker 
Britta Kjærulff og
 Else Haakansson 
med gæsterne.
Nederst en drømme-
fanger under fremstilling.

En fast tradition i efterårsferien: Der er workshop onsdag eftermiddag 
hvor vi laver kastanjedyr - og andre ting, med materialer fra naturen.



Ansigtsmaling

Børnene elsker det, og  personalet synes faktisk 
også, det er ret sjovt. Ansigtsmaling er et hit på 
Sanddobberne, og de gode, allergivenlige farver 
findes frem ved enhver given lejlighed.



Ansigtsmaling



Kunstneriske 
rødder

Ida Trier Dahlkild er med-forpagter af 
Sanddobberne Camping og er uddannet grafiker. 
Jeg står for de fleste værksteder og workshops.

Clara Trier Holst 
er datter 
i forpagterfamilien, 
og stedets 
kunstneriske muse. 

Jens Johan Dahlkild, her med skitser til en 
kreativ workshop, er uddannet arkitekt, 
og Morfar i forpagterfamilien.

Gudrun Trier Mørch, 
1877-1956, er den 

primære kunstneriske 
åre i familien.

Troels Trier, 1879-1962, 
(”Den Ældre”) malede udsigten 

mod Vejrhøj flere gange. 
Her et maleri fra 1950.



Tak til naturen
Den allerstørste inspirationskilde er jo naturen 
omkring Sanddobberne, med alle sine landskabstyper; 
strand, eng, lyng, mose, skov, bjerg, mark..
Lyset er fantastisk, udsigten evigt foranderlig, og der er 
mega højt til himmelen!
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