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Hav drømme, malet af Esben Skovgaard Jensen

Kunstnerkatalog

Noter / Aftaler

Velkommen til ”Kunst på Domus”.
Dette års kunstudstilling er den 18. i rækken. For kunstnere og Odd
Fellow Logen, er det en tradition vi ser meget frem til.
Corona pandemien har sat sit præg på Danmark og også
Kunstudstillingen. Vi er imidlertid glade for at kunne gennemføre
udstillingen, med overholdelse af sundhedsstyrelsens krav og
anbefalinger.

Kunstudstillingen arrangeres af Odd Fellow Loge nr. 109, John Welch,
Vejle.
Overskuddet fra udstillingen går ubeskåret til velgørende formål.
Overskuddet fra 2019 blev på 28.000 kr.
Odd Fellow Logen uddeler hvert år overskuddet til velgørenhed og
arrangementer til gavn for børn, unge, ældre og andre værdigt
trængende i Vejleområdet.
Der er endnu ikke uddelt donationer i 2020, dog blev det vedtaget at
bruge to stande til ”upcoming” ( Talent stande ) unge kunstnere, som vi
på den måde vil hjælpe i gang. I år står disse på stand 32 og 42.
Når der er styr på Corona pandemien, vil vi uddele donationerne, som
bliver offentliggjort på www.kunstpaadomus.dk , Facebook og i
dagspressen.
Vi ønsker alle en rigtig god udstilling.

Odd Fellow Loge nr. 109, John Welch.
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Stand 1

Tove Stender
Maleri
Bredballe Byvej 10
7120 Vejle
Tel.: 25122623
E-mail: tovestender@gmail.com
www.facebook.com/KGallerytovestender

Jeg er uddannet billedkunstlærer og voksenunderviser, hvad jeg har
arbejdet med i mange år. Fik undervisning da jeg var ganske ung i at
male med olie. I dag arbejder jeg med både olie og akryl.
Mine billeder er malet i en impressionistisk figurativ stil, og spænder
over naturbilleder, portrætter og blomster.
Det er godt at stræbe efter det perfekte, men mirakler er nu engang
forbeholdt naturen.

Birte Refshauge Nørup

Stand 2

Maleri
Skovparken 7
8722 Hedensted
Tlf.: 30278722
E-mail: Birterefshauge@icloud.com
Facebook: Drivværk

Jeg får inspiration i naturen. Jeg maler ikke som det nødvendigvis ser ud, men
som jeg ser den. Mine motiver kan være fra Danmark eller Norge og ikke
nogen bestemte steder. Måske noget jeg har skitseret, taget foto eller har på
nethinden. Jeg holder meget af grønne nuancer, gerne med et touch af turkis,
blå, lyserød eller orange. Jeg maler med akryl på lærred og bruger stort set
kun spartel. Jeg har malet 5-6 år, har været på kurser og deltaget i flere
udstillinger. I november 2018 havde jeg to malerier med på Vadehavets
censurerede udstilling, og har også et udvalg af mine malerier på galleri Helco i
Hadsund.

Stand 3

Jette Blicher Buch
Maleri
Vibevej 16, Thyregod
7323 Give
Tlf.: 22947300
E-mail: jette@blicherart.dk
Hjemmeside: www.BlicherArt.dk

År 2000 startede jeg som autodidakt maler. År 2003 åbnede jeg eget galleri
”BlicherArt”. År 2005 fik jeg bestillingsopgave på et maleri, som blev overrakt
med sang og musik i Odense Domkirke. År 2006 blev jeg årets kunstner i Give
Kommune. Jeg har løbende deltaget i kunstmesser i Århus, Odense og Vejle,
udstillet i kunstforeninger samt deltaget i censurerede udstillinger.
Det at male er som en urkraft – jeg MÅ simpelthen male.

Eme O Willie

Stand 4

Maleri
Hedebakken 6
8800 Viborg
Tlf.: 23396179
E-mail: eme@willie.dk
Hjemmeside: www.willie.dk

Eme O. Willie arbejder passioneret med olie- og akrylmaling i farverige varme
farver. Motiverne er abstrakte, men sanselige naturlandskaber er et
gennemgående element og genkendelige figurer som mennesker og dyr, der
rejser sig i malerierne og giver beskueren en mulighed for en individuel
tolkning, som sætter gang i fantasier og drømme. Æstetisk udtryk og en
gedigen håndværksmæssig udførelse med pensel eller palet, gør at malerierne
altid fremtræder unikke og originale. Eme O. Willie er født i 1959 i Nigeria. Hun
har boet i Danmark siden 1979. Siden 2007 har hun som Autodidakt
billedkunstner arbejdet seriøst med malerier og udstillet en lang række steder
rundt om i Danmark hos kunstforeninger, private og offentlige virksomheder.
Eme er desuden bestyrelsesformand for den førende kunstforening Aabne
Atelierdøre i Viborg. Det er også blevet til 2 blå stempler i form af deltagelse
ved to statsanerkendte censurerede udstillinger. Kunstnernes Efterårsudstilling
(KE) Den Frie i København i 2007 og Kunstnernes Sommerudstilling 2010
(KS9).

Stand 5

Edith Baun
Maleri
Hyldehaven 43
6800 Varde
Tel.: 24632160 / 75258143
E-mail: edbaun@mail.dk
www.EdithBaun.dk

Mine billedserier inspireret af oplevelser og stemninger i naturen, især lys og
skygge. Et billede starter altid tilfældigt, og så ser jeg i hvad retning det udvikler
sig. Derefter arbejder jeg mig ind på et personligt udtryk.
Jeg er gået fra at male meget naturalistisk til det mere abstrakte, men alligevel
med et naturalistisk input. Jeg har været på mange kurser, men har
efterhånden udviklet mine egne metoder og stil.
Jeg har malet i mange år efterhånden og har udstillet rigtig mange steder i
kunstforeninger og lign.

Hanne Busch

Stand 6

Keramik
Højtoftevej 1, Lindved
7100 Vejle
Tel.: 23249447
E-mail: hanbus@hotmail.com
www.hannebusch.dk

Jeg er uddannet folkeskolelærer med bl.a. billedkunst som speciale. Det er
specielt keramik der har min store interesse, skæve håndformede emner, ofte
inspireret af naturens former og farver. På trods af mange års erfaring, er jeg
stadig søgende, og glædes over uforudsete overraskelser, når jeg åbner ovnen
efter en brænding. Ud over keramikken, fotograferer jeg makrobilleder. Oftest
udtjente objekter, som jeg finder skønhed i.

Stand 7

Britta Elhøj Greve
Malerier
Åvænget 4, Langelund
7323 Give
Tlf. 22925473
britta.greve@mvb.net
www.brittaelhoejgreve.dk

Min kreative udfoldelse favner fabulerende billeder, der er fyldt med livsglæde,
mønstre og strukturer. Jeg ønsker at fortælle historier, eventyr om du vil.
Jeg henter inspiration på mine malerejser til sydens sol med varme og de
fantastiske farver der. Farverne er intense og ofte klare og stærke, men der er
også plads til de lidt blidere toner.
Jeg forsøger fortsat at udvikle mig gennem det, der inspirerer mig og mit kreative
univers rummer i dag en bredere vifte af udtryk/indtryk end mine fabulerende
skønne legekammerater.
Udstillinger har der været mange af. Paris er prøvet og min 2 tons malede
stenskulptur i Give vækker stadig glæde i byen.

Inge-Lis Gaardsted

Stand 8

Maleri
Naturstræde 10
7100 Vejle
Tlf.: 40382036
E-mail: stjernedrys@grundet.dk
Hjemmeside: www.inge-lis-gaardsted.dk
Facebook: Inge-lis-gaardsted.dk

Instagram:erInge-Lis
Gaardsted
Oprindelig
jeg uddannet
indenfor tekstilindustrien, men siden 1994 har jeg
været så heldig at få lov at bruge min tid på det jeg er allermest optaget af
FORM og FARVER! De nordiske toner, lyset i farverne og opbygge formerne
fra de stramme til de løse strøg! Lige nu er jeg optaget af de store formater
med valmuerne og landskaberne og kontrasterne til de små miniature
mixmedia. Livets historier går i ring og i min alder har jeg jo også en historie at
fortælle, min historie, noget jeg ikke tænkte så meget over tidligere, da jeg var
ung. Ud over mine egne billeder er jeg så heldig at have en kunstskole for
børn, hvor jeg har mulighed for at inspirere børn og unge, præsentere dem for
farver, former og forskellige materiales muligheder. Jeg har også jævnligt
fornøjelsen af at lave udsmykningsprojekter sammen med børn og unge.

Stand 9

Irene Møller
Maleri
Kongshøjvej 115
9219 Aalborg SØ
Tel.: 61898741
Mail: daugaard@home3.gvdnet.dk

Jeg har hele mit liv været drevet at lysten til at skabe... tegninger,- akvareller,
malerier m.v. Lige nu er jeg mest optaget af at male akryl på lærred, jeg
fascineres af farver og lys/skygge virkninger, og jeg arbejder især på at få lyset
frem i mine billeder. Motiverne er altid med noget genkendeligt, - jeg maler
oftest natur, mennesker og især dyr. I det sidste års tid har jeg endvidere
arbejdet med at lave skulpturer, - skabe dyr og fugle ved maleri på natursten
og drivtømmer,- men ved mindst mulig indgreb på træets og stenens
oprindelige struktur og farve.

Agnete Saaby

Stand 10

Maleri

Skjoldborgvej 28, Ny Højen
7100 Vejle
Tlf.: 26843628
E-mail: agnetesaaby@hotmail.com
Facebook: Art by Agnete Saaby
Facebook: Agnete Saaby kunst og håndværk

Kunst er, når øje og sjæl ikke mættes. Der er forskel på at lytte og høre, og se
og
opleve. Der kan
fortælles kunsthistorie og kunsthistorier... Jeg har undervist
Instagram:
AgneteSaaby
amatører og professionelle. Er autodidakt og har ikke modtaget kurser af
nogen art. Det er ikke altid videre overvejelser, der fører til det endelige
billede.. Det skabes efterhånden.. og gerne med 20-30 lag maling. Akryl på
lærred og akvareller er mit speciale.

Stand 11

Jette Frederiksen
Maleri

Brandbjergvej 34
7100 Vejle
Tel.: 42798591
E-mail: jettebet@gmail.com
www.jettesgalleri.dk

Jeg er selvlært billedkunstner med adskillige kurser og opsøgende læring på
mit CV. Jeg er meget impulsiv og spontan i min til gang til maleriet. Jeg elsker
at jeg har denne platform som jeg frit kan arbejde ud fra. Jeg elsker, at jeg altid
ved, hvad mit udgangspunkt er. Det giver mig frit spil og alle muligheder står
frit åbne. Det legende og eksperimenterende element pirrer min nysgerrighed.

Britta Haakansson

Stand
Stand 10
12

Maleri
Linåvænget 1
7451 Sunds
Tlf.: 20770524
E-mail: britta@haakanssonkunst.dk
Hjemmeside: www.haakanssonkunst.dk

Har tegnet og malet siden skolealderen og er meget alsidig i min kunst. Er hele
tiden i udvikling for nye stilarter og motiver. De senere år har jeg udstillet intensiv
i hele landet i gallerier, kunstforeninger, kunstmesser og deltaget i censurerede
udstillinger. Af kunstforeninger kan nævnes Operaen på Holmen, Taastrup
Kunst og Kulturcenter, Socialstyrelsen i Odense o.s.v. Maler til folket i olie / acryl
glade malerier i klare eksplosive farver fyldt med humor og detaljer.
Samfundskritiske og fascinationen af træer, som er til eftertanke og fantasien.

Stand 13

Ulla Dhiin Hansen
Maleri
Ulla Dhiin Hansen
Lokesalle 21
8700 Horsens
Tel.: 20494953
E-mail: ulladhiin@stofanet.dk

Jeg er autodidakt fritidsmaler. Jeg har fulgt mange kurser og udstillet på
plejehjem, kunstforeninger og deltaget på messer. Jeg maler i forskellige stilarter
og finder inspiration i nuet. At følge penslens vej på lærredet er spændende og
fascinerende og til sidst toner måske et abstrakt naturbillede frem.

Anna Sofie Bank Erbou

Stand 14

Tegning og Akvarel

Smørhullet 6
7100 Vejle
Tel.: 61680880
E-mail: anna@erbou.dk
www.asbeart.dk

I min hverdag, som underviser, har det digitale stor plads. Atelier Cigarkassen
er mit rum til at udleve analoglængsel. Jeg arbejder med grafik, collage og
tegning. At mærke materialerne, at kunne fordybe mig og være stille med mine
tanker, mens hænderne arbejder, er mit refugium. Mine motiver udspringer ofte
af refleksioner over det at være menneske, som er til i en forunderlig verden,
der rummer mirakler i selv små ting.

Stand 15

Lillian Hansen
Keramik
Mølgaardsvej 25
7120 Vejle Ø.
Tel: 22719003

strit.1@icloud.com

Jeg har været bidt af at lave keramik siden første gang fik ler i hænderne.
Jeg laver forskellige ting, men det er figurerne jeg brænder for at lave. Når jeg
laver en figur ved jeg ikke på forhånd hvordan den bliver. Det er alt efter hvad
jeg ser i leret.
Laver jeg vaser, skåle m.v. eksperimenterer jeg gerne med former og tryk.

Trine Kandborg

Stand 16

Maleri
Trine Kandborg
Grejs Bakke 8
7100 Vejle
Tel.: 2618 2373
trine@kandborg.dk
www.trinekandborg.com
Her males med stor kærlighed til kunsten og kunsthistorien. Når malingen bliver
lagt på det KunstFraGrejsdalen
rene lærred, starter eventyret for mig, for nu kan alt ske. Der bliver
Facebook:
spartlet, laseret, ridset, trukket maling af, lagt på igen, så det til sidst danner den
helhed jeg gerne vil have. Mange af mine værker kan godt have over 10 lag, før
jeg er tilfreds. Her eksperimenteres og arbejdes med akryl, olie, tusch, kul, rust,
pigment, inkl - Ja, alt hvad der kan give lysfast farve.
Kunstnerens tanker. Igennem årene som kunstner har jeg været meget optaget
af det individuelle og menneskets ansigtsudtryk. Det optager mig stadig, men dit
ansigtsudtryk er afhængig af at andre ser dig. For hvis du ikke bliver set, er der
ingen grund til at vise den stemning du er i. En utrolig basal kommunikation, men
det virker. Både i mine abstrakte malerier og mine efterhånden udviskede og
slørede portrætmalerier vil jeg gerne afspejle en skildring af at samvirke,
indbyrdes afhængighed og hensyntagen til hinanden er et kæmpe hit for
menneskets personlige succes.

Stand 17

Bente Tornøe Nielsen
Kunsthåndværk af skind
Dyrkobbel 136
6300 Gråsten
Tel.: 22763082
tenorbente@hotmail.com
www.denskindsyge.dk

Jeg er ganske enkelt syg med skind, især sælskind: Det er smukt, det varmer,
og grønlænderne spiser kødet!

Ulla Hansen

Stand 18

Tekstil

Daldovervej 11
7183 Randbøl
Tel: 30291525
E-mail: hankat1970@gmail.com

Jeg holder af at tage billeder af dyr. Jeg kan godt lide deres uforudsigelighed, som gør
at man aldrig helt ved hvilket billede man får. Derudover er mennesker også en af
favoritterne. Jeg søger at "skyde" i netop det øjeblik, hvor historien fortælles.

Stand 19

Trine Münch
Maleri
Rolighedsvej 5
7100 Vejle
Tel.: 51346064
E-mail: trine@gallerimunch.dk
Hjemmeside: www.gallerimunch.dk
Instagram:
https://www.instagram.com/trinemun/

Er uddannet billedkunstlærer. Har boet nogle år i hhv. Holland og USA, hvor
jeg bl.a. har stiftet bekendtskab med kunst og design. Jeg inspireres alle steder
fra, men nok mest inde fra. Dog kan musik, naturen og oplevelser virkelig også
sætte gang i kreativiteten. Jeg udtrykker mig hovedsagelig via akrylmaling,
men bruger også kridt, blyant og tusch. Senest har jeg arbejdet med
trykteknikker og mixed media. I den forbindelse anvender jeg bl.a. forskellige
papirtyper, stencils og serigrafi. Jeg håber mine billeder kan være med til at
skabe glæde, nysgerrighed og forundring. Den kreative verden er en ventil og
en ekstra dimension i mit liv.

Stand 20
Mette Hoe
Brugskunst og Kunsthåndværk
Rådyrvej 72
8722 Hedensted
Tel.: 30516517
mettehoe@mettehoe.dk
www.mettehoe.dk
facebook - MetteHoeDesign

MetteHoeDesign inspireres og opbygges og skabes af hverdagens slidte og
nye ting.

Stand 21

Inger Bie
Keramik
Oensvej 36, Hatting
8700 Horsens
Tlf.: 22733575

E-mail: info@ingerbie.dk
Hjemmeside: www.ingerbie.dk

Første gang jeg fik en klump ler i hånden, blev jeg fascineret af dette føjelige
materiale med et utal af muligheder.
Jeg arbejder i stentøjsler. Min inspirationskilde er naturen og ting i hverdagen.
Har deltaget i forskellige kurser, bl.a. Aarhus Kunstakademi.
Det er blevet til en del udstillinger i flere kunstforeninger og censurerede
udstillinger.
I 2009 blev jeg valgt til årets kunstner ved kunstudstillingen "Kunst og Cafe",
Løsning

Stand 22
Ulrich Engmark
Maleri
Dyrehegnet 35
2740 Skovlunde
Tlf:. 51271126
E-mail: uengmark@gmail.com
Hjemmeside: www.ulrichsmalerier.dk

Ulrich Engmark 67 år. Da jeg gik på efterløn for 6 år siden og fik mere tid, har
jeg givet mig i kast med at male. Jeg har malet mine billeder med akrylmaling.
Akrylmaling har en kort tørretid, og det giver mig derfor ikke mulighed for
arbejde flere dage ad gangen på samme billede. Derfor prøver jeg nu
vandbaseret oliemaling.

Stand 23

Signe Carlsen
Abstrakte malerier/skindtasker
Smedevej 4, Jerlev
7100 Vejle
Tel.: 29925438

sicajerlev@gmail.com
http://signespalet.simplesite.com/
Instagram: Signe_Carlsen

Jeg maler abstrakte billeder og eksperimenterer med forskellige teknikker, hvor
jeg anvender acrylmaling, serigrafi, oliepastel og tusch. Ind i mellem arbejdet
med billeder, designer og syr jeg tasker af genbrugsskind. Min interesse for at
arbejde med det kreative er blevet skærpet gennem mit arbejde med de
kreative fag i folkeskolen i mange år.

Kirsten Birkedal Wagner
Keramik

Stand 24

Middelfartvej 569
5491 Blommenslyst
Tel.: 21240828

birkedal.ler@gmail.com
www.birkedal-ler.dk

Min interesse for form og farver, har ført mig til at arbejde med keramik, som
har fyldt min hverdag gennem 30 år. Jeg arbejder med hånddrejede og
modellerede skåle og skulpturer, som jeg raku brænder. Min grund indsigt har
jeg fået ved kurser hos pottemager , skulptører og keramiker og
billedkunstnere.
Herfra har jeg arbejdet i mit eget "rum".

Stand 25

Birthe Jespersen
Maleri
Enghavevej 28
6855 Outrup
Tlf.: 21960581
E-mail: bn.jespersen@gmail.com
Hjemmeside: www.birthejespersen.dk

Jeg har hele mit voksen liv malet både med olie og akrylmaling. Jeg har taget
kursus flere steder, ligesom jeg har undervist på efterskole og aftenskole. Jeg
er meget inspireret af naturen, som jeg er omgivet af, her i det vestjyske
landskab. Jeg er også optaget af at se budskabet i vore salmer og sange, som
jeg prøver at vise i mine billeder. Har deltaget i flere udstillinger.

Stand 26

Susanne Dideriksen
Brugskunst

Susann

Anna Knudsens Vej 11
Øster Snede
8723 Løsning
Tel.: 22711267
E-mail: susanne@smaatograat.dk
www.smaatograat.dk
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Stand 27

Marga Kellmann
Maleri
Prangerager 24
7120 Vejle Ø.
Tel.: 25360339

fskovg@stofanet.dk

Jeg har tegnet fra barnsben og begyndte som autodidakt at male med olie i
60erne. I 1997 var jeg to semestre på Vejle Kunstskole. Senere har jeg
modtaget undervisning på forskellige kurser bl.a. Århus Kunst Akademi.
Gennem årene har jeg udstillet forskellige steder, både med og uden censur.
I 2009 blev jeg årets kunstner i Tørring Uldum kunstforenings censurerede
udstilling. Jeg maler mest med akryl, men også med olie i et figurativt og
koloristisk farvevalg, og ud af sindets uudgrundelige kroge vokser der
fantastiske fabulerende scenarier, som igen kombineres med den virkelige
verden. Motiver er bl.a. ansigter, huse, dyr eller abstraktioner.

Sabina Drljevic

Stand 28

Maleri

Tværvej 4
8800 Viborg
Tlf.: 28864634
E-mail: sabina63@webspeed.dk

Jeg er født i 1963 i Bosnien Hercegovina og kom til Danmark i 1992. Uddannet
som lærer i biologi, kemi og fysik, og efter ankomst til landet uddannet på Skive
Seminarium i billedkunst og idræt. Jeg arbejder med akryl, olie, oliekridt og
akvarel. Kunstart: Naturalistisk, kubistisk, ekspressionistisk, abstrakt med historie
og budskaber i maleriet. Alle mine billeder har en hensigt og en historie bag sig.
Nogle af dem er inspireret af mine egne erfaringer og fra hverdagslivet, mens
andre er fra fotos og iagttagelser. Jeg maler på lærred, masonit, laver
linoleumssnit, akvareller, compter collager, silkemaling og ler-skulpturer.

Stand 29

Karna Vestergaard
Maleri
Storhedevejen 3
8850 Bjerringbro
Mobil: 61117839
Mail: kakev1946@gmail.com
www.karnavestergaard.dk

Jeg har beskæftiget mig med billedkunst i 20 år og arbejder med acryl på lærred.
Jeg henter meget af min inspiration i udlandet. Her bliver jeg ofte bevæget af
noget, som fører tankerne hen i en tilstand, hvor jeg får lyst til at skabe.

Kirsten Stubben

Stand 30

Billedkunst
Vandværksvej 3
7100 Vejle
Tel: 60863248
Kirsten.stubben@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Kirsten
Stubben.billedkunst/

Jeg har malet en del år og opsøgt nye veje i maleriet/billedet. Jeg arbejder
primært med akryl på lærreder – lag på lag, men har også arbejdet med
akvarel, monotypier og collage. Jeg vender dog altid tilbage til lærredet og
bliver meget inspireret af forskellige motiver og farver – årstidernes skift og
mange farvenuancer, f.eks. en bænk. Former og farver dukker op undervejs –
billedet får sin egen historie, og tiden forsvinder for mig, når jeg arbejder foran
lærredet/collagen. Jeg er glad for klare farver og udtrykker deres fælles
samspil i en stærk harmoni i billedet – et farverigt univers.
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Allan Hansen
Maleri
Frederiksbergvej 11
Pejrup
5600 Faaborg
Tlf.: 60829818
Email: allan.hansen.kunst@gmail.com
Facebook: ah-kunst

Maler med glæde! Jeg er autodidakt, og har beskæftiget mig med kunst siden
1990, men har en årrække modtaget undervisning af bl.a. Helmer Breindahl,
Indigo Richards, Barbara Wilson og Bjarne W. Sørensen. Jeg søger aldrig at
begrænse hverken form eller farve, da jeg godt kan lide at eksperimentere.
Temamæssigt prøver jeg at forfølge det som fascinerer mig. Finder ofte
inspirerende motiver i kulturens og naturens verden. Når jeg maler lader jeg
underbevidstheden gøre arbejdet - lader malingen flyde og spartel og pensel
bevæge sig frit rundt på lærredet. Jeg maler frit fabulerende, og ofte aner jeg
ikke, hvor jeg havner... og så er det måske lige, at den skal have den sidste
streg, der redder det hele! Om det er ekspressionistisk, abstrakt eller noget helt
tredje, er for mig ligegyldigt. Det er processen og den meditative tilstand jeg
kommer i når jeg maler, der gør forskellen. Jeg er bevidst om, at jeg ikke gør
den store forskel med mit maleri - men mit maleri gør en forskel for mig. Jeg
har udstillet i forskellige gallerier, kunstforeninger, messer, cafeer og
erhvervsvirksomheder.

Talent stand
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ArtLab
Emilie Rosenstjerne
Kølle
Maleri
Tel.: 42703738
koelleemilie@gmail.com

Jeg maler mest med akvarel, og jeg kan bedst lide at male mennesker.
På mine billeder der udstilles, har jeg eksperimenteret med forskellige
materialer og teknikker.
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Talent stand
ArtLab
Freja Kronholm Pape Andersen
Maleri
Tel.: 52880002
Freja.kronholm.andersen@gmail.com

Jeg 20 år gammel, og går på Aarhus Kunstakademi.
Psykisk sygdom er et af de temaer jeg bl.a arbejder med, når det gælder
kunst. Jeg er tilmeldt ArtLab, fordi det giver mig mulighed for at prøve
kræfter med forskellige materialer og udtryk, samt at møde andre unge
mennesker med interesse for kunst i Vejle. Jeg tegner primært med
fineliners, og maler en smule med akvarel. Til udstillingen har jeg dog
valgt at eksperimentere lidt mere med mit udtryk.
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ArtLab
Julie Lyhne Halle
Maleri
Tel.: 28288774
julievonhalle@icloud.com

Jeg har tegnet siden jeg kunne stå på begge ben, jeg har aldrig fundet ro
og tilfredsstillelse i at arbejde kreativt.
At male giver en pause fra min hverdag, at udfolde gennem mine
malerier.
Jeg er ikke bange for at udfordre mig selv kreativt, selvom det ikke lige
går min vej hver gang.
Jeg maler primært med blyant, akvarel og akryl.
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ArtLab
Lykke Bach Hansen
Maleri
Tel.: 51345287
Lykkehansen14@icloud.com

Jeg er 20 år og bosat i Vejle. Jeg har altid været kreativt interesseret, men
det er først et år siden, at jeg begyndte at eksperimentere med oliemaling.
Jeg maler indenfor det surrealistiske og interesserer mig primært for at
portrættere det underbevidste og psykiske i mennesket.
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ArtLab
Marina Lozova
Maleri
Kunstner navn: wondeo
Instagram: _wondeo_
DeviantArt: wondeo2
TikTok: _wondeo_
Mail: wondeo@icloud.com

Jeg er 18 år gammel og går på Rosborg gymnasium. Jeg har altid været
fascineret af den animerede verden og de historier der blev fortalt med
levende billeder. Allerede i børnehaven var jeg optaget min store passion
for at tegne tegnefilms figurer, jeg tegnede winx feerne, sailor Moon, my
little pony og meget mere, om og om igen, til jeg kom frem til den stil jeg
har i dag. Jeg udforsker stadig min egen tegnestil og forbedrer mit
håndværk fra dag til dag.
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ArtLab
Sormeh Alavi
Maleri
Grønnegade 38, 1.
7100 Vejle
Tel.: 53845159
sarafani@yahoo.com

…..
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ArtLab
Tonja Elin Simonsen
Maleri
Langelinie 51, st. th.
7100 Vejle
tsi@evigmail.dk

Jeg er 20 år gammel, og er i gang med 2. HF på Rosborg gymnasium,
hvor jeg har hørt om ArtLab og Kunst på Domus. Tidligere har jeg gået i
1.g på Rosborg, men blev nødt til at stoppe pga. et kræftforløb.
Jeg har valgt at være med hos ArtLab for at kunne udvikle mig
kunstnerisk, og for at kunne afprøve forskellige materialer og stilarter.

Stand 33

Ruth Fisker
Smykker
Allégade 34
6270 Tønder
Tel.: 25465808

ruth_fisker@mail.tele.dk

Interessen for at fremstille smukke ting med mine hænder, har sammen med
utallige kurser i forarbejdning af sten, sterling sølv og finsølv gennem årene
lært mig, hvorledes de hver for sig eller sammen kan blive til smukke smykker.
I over 30 år har jeg sammen med min mand – der har samme interesse – lavet
smykker på eget værksted.
Vi åbner meget gerne værkstedet for interesserede.

Inger A. Hansen

Stand 34

Maleri
Tørringvej 27, Hygum
7300 Jelling
Tlf.: 6029 6524
ingerahansen@hotmail.com
https://www.instagram.com/malerier
byingerhansen/

Jeg er en kreativ sjæl, som elsker at arbejde med former, motiver og farver.
Jeg har malet med akryl på lærred i godt 15 år og holder meget af at
eksperimentere med teknikker, materialer og bruger ofte lag på lag-metoder.
Jeg maler oftest på store lærreder og meget farverigt. Oplevelser i naturen,
rejser, og fotos inspirerer mig til at starte et billede, som ofte ender et helt
andet sted. Maleprocessen giver mig energi. Ofte glemmer jeg tid og sted, og
bliver så opslugt, at jeg kommer til at dyppe penslen i kaffekoppen. Jeg har
modtaget undervisning af Lene Lundgård fra Brandbjerg Højskole og Bente
Stamp på Engelsholm Højskole. Til daglig er jeg med i billedkunstgruppen
“Talenterne” ved Bente Stamp. Flere af mine billeder har været på
censurerede udstillinger, bl.a. Tørring Uldum Kunstforening. Jeg udstiller også
mine malerier mange forskellige steder i Vejleområdet. Det er mig en glæde,
hvis mine billeder kan sætte tanker i gang eller gå ind og røre noget ved
beskueren.

Stand 35
Pia Holmgreen
Maleri
Siljeager 38
7300 Jelling
Tlf.: 29178047
E-mail: pia-holmgreen@hotmail.com

Jeg har altid hygget mig med at lave diverse kreative ting og startede for ca. 5
år siden med at lave malerier. Jeg finder stor ro og glæde ved at stå foran
lærredet og glemmer tit tid og sted. Inspirationen finder jeg i verden omkring
mig. Det bliver typisk til glade malerier med klare farver - gerne med et strejf af
humor. Ellers maler jeg træer og andet fra naturen - i en eller anden form. Jeg
syntes det er sjovt at prøve noget nyt og stedse udfordre mig selv, derfor er det
meget forskellige resultater, der kommer ud af min tid foran lærredet.

Stand 37
Dorte Brodersen
Akryl/akvarel
Brandbjergvej 17
7300 Jelling
Tel.: 21470907
Mail@dbart.dk
www.dbart.dk

Jeg er uddannet lærer med bl.a. billedkunst som linjefag. De sidste 10 år har
jeg arbejdet mere seriøst med at lave billeder, hvorfor jeg også har modtaget
og stadig modtager undervisning på Pårup Kunstskole i Odense af kunstner
Indigo Richarts. Jeg arbejder både med akryl på lærred, akvarel samt collage.
Jeg er til stadighed optaget af at eksperimentere med billedets muligheder ved
brug af diverse teknikker samt blande forskellige materialer i mine billeder alt
afhængig af, hvilken effekt og stemning, jeg ønsker at fremkalde. Mit forelæg
kan være et foto, som jeg enten selv tager eller finder og som jeg så
efterfølgende bearbejder og inspireres af. Jeg inspireres ofte at det konkrete
og naturalistiske, således at mine billeder kommer til at ligge i spektret af det
naturalistiske og det abstrakte.

Stand 39
Esben Skovgaard Jensen
Maleri
Højager 102
7300 Jelling
Tel.: 28711055
Mail: esben@jellingnet.dk
www.YourArt.dk

Jeg har været ivrig amatørfotograf i mange år, og prøver at overføre noget af
det jeg ved om farver, kompositioner mm. til mine malerier. Jeg er ofte
inspireret af ting jeg har set under rejser, og fotos jeg har taget, men kan også
lide at lade fantasien udfolde sig i rent abstrakte motiver. Jeg hygger mig med
maleriet. Mange af mine motiver har stærke farver, det gør mig i godt humør,
og det smitter forhåbentlig også lidt af, på de der ser mine malerier.
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Kent Nørby Andersen
Maleri
Vesterbyvej 60, Ødsted
7100 Vejle
Tel.: 25510021
Mail: knas@ar10st.dk
www.ar10st.dk
Jeg arbejder med både maleri og grafik.
Mine malerier er farverige, fantasifulde og tager afsæt i naturen. Billederne
kendetegnes ofte, af en karakteristisk konturstreg, der naivistisk indrammer de
humørfyldte historier. Det færdige billede er ikke givet på forhånd; det vigtigste
er rejsen. De grafiske tryk udføres som collografi. Papiret er ikke altid blot et
stykke rent hvidt papir, men kan også være gamle tryksager og lignende, som
dermed er med til at give fortællingen en helt ny vinkel.
Jeg håber at mine billeder rører beskueren med et smil.
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Inge Johansen
Maleri
Sleldeparken 6, Skibet
7100 Vejle
Tel.: 51242241

inge.john.johansen@gmail.com

Mine billeder er malet med akryl og olie nogle er også malet på papir.
Inspirationen kommer fra naturen, hvor jeg bruger et koloristisk udtryk og hvor
der kommer figurative elementer ind nogle gange . Min læring har jeg fået på
en 2½ års kunstdaghøjskole samt mange kurser igennem tiderne .

Stand 42
Annika Dantoft
Maleri
Ryttermarksvej 2, 2. th
6000 Kolding
Tel.: 28734757
annikadantoft@gmail.com
https://www.facebook.com/AnnikaDantoftArt/
https://www.instagram.com/annikadantoftart/

Jeg er selvlært kunstner og jeg har malet i lidt over halvandet år. Jeg startede
med at male lidt til familie og venner. Nu er min kunst mit job til dagligt.
Min største erfaring og gejst er at male landskaber, vilde dyr og
kæledyrsportrætter.
Mine fremtidsplaner er fortsat at være selvstændig kunstner. Jeg sigter efter at
opleve noget i min karriere, udvikle mig personligt og sprede glæde.
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Saryn Muldrow
Maleri
Krogyden 13
Såderup
5540 Ullerslev
Tlf.: 50503999
Hjemmeside:
https://muldrowcreations.dk/

Saryn Muldrow født i L.A. Californien.
Saryn har en fortid indenfor fitness på verdensplan.
Det kommer også til udtryk i hendes malerier, hvor hun udtrykker sin passion
for kroppens fysik, den feminine fremtoning og kunstens fantasi i nogle
forførende værker. Hendes nyeste værker er bl.a. inspireret Shibari, -Japansk
bindekunst, hvor kroppen er i centrum på en pikant og sensuel måde.

Odd Fellow ordenen i Vejle
Odd Fellow ordenen i Vejle, består af to broderloger og én søsterloge.
Vi holder til på Koldingvej 1.

”I vores loge hersker der en unik stemning som reelt kun kan forstås ved at opleve den.
Lige så snart du træder ind i vores smukke lokaler vil du opleve hjerteligheden,
imødekommenheden og det at vi logebrødre vil hinanden, det er vores varemærke.
Odd Fellow Loge nr. 109 John Welch er en glad loge, og her er ganske enkelt rigtig god
stemning.”

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte
Broderloge 109, via hjemmesiden :
https://john-welch.oddfellow.dk/

