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Huse i Tisvilde Sidsel Zachariassen Hent PDF Forlaget skriver: Om Tisvildelejes smukke huse. En skøn
billedfortælling om 20 meget forskellige huse i Tisvildeleje i stort smukt format. Sidsel Zachariassen og

Katrine Green Rostgaard som begge har rod i byen har sammen med fotograf Mikkel Adsbøl formået at skabe
en enestående bog, der giver et hidtil uset kig ind i husene i Tisvildeleje.

Bogen giver et fint indblik i det unikke, kreative og inspirerende miljø, som Tisvildeleje er kendt for. Begge
forfattere har stor kærlighed til deres område og bærer den samme nysgerrighed på, hvordan mennesker

indretter sig.
Bogen fortæller de udvalgte huses historie og beboernes tilknytning til byen. Billedfortællingen går tæt på
små personlige detaljer i de forskellige boliger. Husene, som vises, er alt fra nye arkitekttegnede huse til 120
år gamle huse, der næsten står som de gjorde, da de blev bygget. Der vises alt fra det traditionelle sommerhus
til villakullaer til det mindste lille dukkehus og det arkitekttegnede strømlinede hus. Både de gemte og de

synlige huse er  repræsenteret. Mange huse, der udefra virker uanseelige og beskedne, rummer et væld af fine
detaljer, en skaberglæde og en autenticitet, som man sjældent støder på. Billedfortællingerne brydes af
Mikkels fantastiske naturfotos fra Tisvildeleje og Scenograf Mia Steensgaards fine stregtegninger. 
Sidsel Zachariassen har stor erfaring med bolig og livsstilsreportage til både danske og udenlandske
magasiner. Sidsel har de sidste tre år boet i Tisvildeleje og driver interiørbutikken Seasons by Sidel Z,

sammen med sin mand. Desuden laver Sidsel en del indretningsopgaver.
Katrine Green Rostgaard har en fortid i mediebranchen som både redaktør, redaktionssekretær og stylist. Efter
mange år i modebranchen som designchef har Katrine nu kastet sig over at drive Pension Kildegaard i sin

hjemby Tisvildeleje, hvor hun har boet i mange år.
Fotograf Mikkel Adsbøl - Internationalt anerkendt interiør fotograf som netop er flyttet til Tisvilde området.

Mikkel har bl.a. fotograferet et utal af kogebøger, interiør- og livsstilsbøger.
Grafisk designer Laura Terp Co-founder og creative director på livsstilsmagasinet Oak - The Nordic Journal.
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