
Sammen med WWF Verdensnaturfonden sætter Kattegatcentret fokus på problemet 
med plastik i verdenshavene og de sårbare koralrev gennem en stor udstilling med 
smukke, strikkede og hæklede koraller – og inviterer samtidig til en stor strikke-work-
shop med ”Prince of knitting” tirsdag den 9. april.

Der udledes hvert minut 15 tons plastik i verdenshavene med fatale konsekvenser for livet i havet og 
de sårbare koralrev. WWF Verdensnaturfonden sætter fokus på problemet med en kampagne, hvor der 
skabes en udstilling med smukke, strikkede og hæklede koraller i Kattegatcentret.

”Plastforurening er et kæmpe problem i verdenshavene, og vi er derfor rigtig glade for at bakke op om 
WWF Verdensnaturfondens kampagne, der sætter fokus på et problem, der ikke kun har ødelæggende 
konsekvenser for korallerne og alt andet liv i havet – men i sidste ende også os selv,” fortæller Karsten 
Bjerrum Nielsen, souschef og leder for udstilling og formidling i Kattegatcentret. 

STRIK FOR EN GOD SAG MED ”PRINCE OF KNITTING”
Strikke-entusiasten ”Prince of knitting”, Vithard Villumsen, der flere gange har været dommer i TV-pro-
grammet ”Den Store Strikkedyst”, sparker kampagnen i gang med en stor strikke-workshop i Kattegat-
centret tirsdag den 9. april kl. 16.15-18.45.

Her vil det være muligt at strikke og hækle koraller sammen med Vithard og samtidig blive klogere på 
havets koraller og plastik i verdenshavene. 

”Vi håber, at se en masse kreative ildsjæle til vores workshop, hvor også vores kurator og marinbiolog i 
Kattegatcentret, Rune Kristiansen, vil fortælle om, hvorfor koraller er så vigtige for økosystemet - og WWF 
Verdensnaturfondens plastikekspert og strikkeentusiast, Malene Møhl, vil gøre os klogere på plastikfor-
urening og konsekvenserne for koralrevene,” fortæller Karsten Bjerrum Nielsen. 

Men alle inviteres til at bakke op om kampagnen og bidrage med en eller flere koraller til udstillingen. 

”Har man ikke mulighed for at deltage i vores workshop, er man mere end velkommen til at strikke der-
hjemme. De første strikkede og hæklede koraller er allerede ankommet - men jo flere koraller, jo flottere 
en udstilling, og desto større fokus sætter vi på problemet,” fortæller Karsten Bjerrum Nielsen. 

Udstillingen med strikkede og hæklede koraller kan opleves i Kattegatcentret frem til den 28. juni 2019.
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FOR MERE INFORMATION KONTAKT: 

Karsten Bjerrum Nielsen, souschef og leder for udstilling og formidling i Kattegatcentret. 
M: +45 30 25 15 51, T: +45 87 58 05 21, E: kbn@kattegatcentret.dk.

FAKTA OM STRIKKE-WORKSHOP:

• Kom og strik for verdens koraller tirsdag den 9. april kl. 16.15-18.45 i Kattegatcentret, Færgevej 
4, 8500 Grenaa

• Det koster 50 DKK at deltage inkl. kaffe og kage. Årskortholdere har gratis entré og skal tilmelde 
sig på mail: kc@kattegatcentret.dk

• Billetter kan købes i Kattegatcentrets webshop. Der er begrænset antal pladser
• Man er velkommen til at medbringe sine egne strikkematerialer og strikke eller hækle koraller 

i personligt design og eget garn, men der vil også være mulighed for at købe et strikke-kit 
udviklet af Vithard Villumsen med opskrift og bæredygtigt garn til tre koraller

• PROGRAM: ”Prince of knitting” og bæredygtigheds-entusiast, Vithard Villumsen præsenterer 
projektet og de forskellige strikkeopskrifter på koraller, så alle er godt klædt på til at begynde 
at strikke og bidrage til den kommende udstilling. Mens der strikkes og hækles løs, vil kurator 
og marinbiolog i Kattegatcentret, Rune Kristiansen, fortælle om, hvorfor koraller er så vigtige 
for økosystemet. Herefter er der oplæg fra WWF Verdensnaturfondens plastikekspert og strik-
keentusiast, Malene Møhl, som fortæller om, hvad plastikforurening gør ved koralrevene - og 
giver samtidig gode råd til, hvad man kan gøre for at reducere ens plastikforbrug i hverdagen
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