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Theo bygger møbel til Frankrigs
præsident Macrons kone.
Her ser du Theo, han er elev på TEC og under uddannelse som klejnsmed i
Ballerup. Han er i oplæring i Holland i virksomheden Valentin Loellmann. Her
producerer han møbler i unikt design og høj kvalitet.
Du genkender måske noget af denne historie? Det er fordi, vi tidligere har
skrevet om Theo, kort efter hans første oplæringstur til Holland. Siden da er
der sket meget. Hans opgaver er blevet større og fagligt mere krævende. Og
det er ikke noget problem for Theo.
”I starten var mine opgaver her ikke så svære, men efter at jeg har vist, hvad
jeg kan, er mine opgaver på niveau med alle andres her. Når jeg arbejder, får

jeg ofte en tegning eller nogle mål og en skabelon. Det er dog ikke så
stramme præmisser, jeg arbejder indenfor. Jeg får selv lov til at sætte mit
præg på det, jeg laver, og skal selv finde løsningerne på at skabe produktet
med de informationer, som jeg får tildelt. ”
For nyligt har Theo arbejdet på to helt særlige møbler. Et, som er solgt til den
franske præsidents kone Brigitte Macron, og til en stor tech-iværksætter i
Amsterdam.
”Til iværksætteren har jeg bygget et helt særligt møbel. Det er både et bord
og en bænk. Et møbel, der består af to stykker, der kan sættes sammen og
forskydes. Til Macron har jeg lavet de sidste detaljer på et bord, som hun har
købt. Jeg har bruneret messingen, så den er patineret og får forskellige lyse
og mørke nuancer. Det giver et helt andet look, end hvis man blot havde
malet over noget gråt metal.
Med sine unikke evner og erfaringer har Theo planer med en ven, når han
vender tilbage til Danmark, om at starte et lille værksted. Her vil de arbejde
sammen om at skabe deres helt eget kreative håndværk.
”Vi er begge meget kompetente i vores faglighed inden for smedefaget og vil
gerne kombinere vores fagligheder. Jeg vil nemlig gerne lave mine egne ting,
i min egen stilart.”
Endnu engang ønsker TEC Theo held og lykke med drømmene.

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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