
12. - 13. november 2022 kl. 10.00-16.00





I Kolding Kommune har vi et enestående og mangfoldigt kulturliv, der byder 
på masser af kulturelle oplevelser og initiativer af høj kvalitet. 

Ud over vores kulturelle fyrtårne, har vi et stærkt vækstlag af engagerede og 
kreative aktører og professionelle kunstnere. Det er nogle af dem, du kan 
møde til Åbne Atelierdage.

Med Åbne Atelierdage slår lokale kunstnere og kunsthåndværkere dørene op 
til deres atelier, galleri eller udstillingssted og inviterer dig ind, hvor kunsten 
bliver skabt. Variationen er stor og kreativiteten ligeså. Du kan opleve billed-
kunst, keramik, kunsthåndværk, glaskunst, skulpturer af is, jern og bronze – 
for blot at nævne nogle få. 

I år er det 5. gang, at Åbne Atelierdage finder sted i Kolding Kommune. Siden 
de første Åbne Atelierdage i 2018 er flere og flere kunstnere og kunsthånd-
værkere kommet med og igen i år byder rekordmange kunstnere og kunst-
håndværkere velkommen – hele 42 fordelt på 29 lokationer – så der er rig 
mulighed for at møde forskellige kunstnere og kunstarter.

Rigtig god fornøjelse. 

Eva Kjer Hansen 
Formand for Kultur 
Kolding Kommune

Ateliererne er åbne den 12.-13. november 2022 kl. 10.00-16.00.
www.kolding.dk/atelierdage
www.facebook.com/kulturkolding 

Velkommen til Åbne Atelierdage 2022
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ALICE VESTERGAARD
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.alicevestergaard.com 
Baggrund: Illustrator fra Designskolen Kolding.

Naturen, nærstudier og snapshots er min motivverden. Jeg bruger tydelige 
penselstrøg, farver og kontraster i lys og skygge. Jeg ønsker at give malerier 
og tegninger et levende udtryk.
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ANN KØHRSEN
Runddelen 27, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.annsgalleri.dk
Facebook: Anns Galleri
Instagram: annsgalleri.dk
Baggrund: Uddannet Kunstpædagog. Underviser i billedkunst.

Mit billedunivers ligger i feltet mellem ekspressiv, abstrakt og halvabstrakt, 
ofte med rod i landskaber. Jeg foretrækker at male store billeder med plads 
til store grove strøg og fine detaljer, med enkelte genkendelige elementer. Jeg 
maler ikke efter foto, men trækker tråde til erindrede landskaber.
Naturen er min største inspirationskilde; Vesterhavet, fjorden, skoven, marker-
ne og lyset det ses i.
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ANNE-METTE BANK PETERSEN
GalleriAMBP, Bakkegærdet 42, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.galleriambp.dk  
Instagram: galleriambp 
Facebook: GalleriAMBP 
Baggrund: Uddannet grafiker og multimediedesigner.

Jeg maler akryl på lærred og akvareller på papir. Min kunst er alsidig. Jeg 
maler farverige portrætter af mennesker samt malerier af dyr, naturen og ab-
strakte malerier. Det er ikke et bevidst valg, men skyldes mest af alt, at jeg 
har svært ved at begrænse mig. Jeg har sjældent en plan, inden jeg starter 
på et nyt maleri. Det er oftest farverne, der kommer til at bestemme. De taler 
ligesom til mig, så jeg ved hvilken vej, jeg skal gå.
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ANNI RASMUSSEN
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.anni.nu
Baggrund: Dekoratør. 3-årigt kursus på Kolding Seminarium samt kurser Ærø 
Højskole og billedkunstnerne Verner Brems, Inger Kjær og Ken Denning.

Jeg har altid malet og leget i det kreative univers med pensler. Jeg maler,  
fordi jeg ikke kan lade være, og fordi billederne trænger sig på, med pensel-
strøg der er malet i tynde lag på lag. Mit billedformsprog tager udgangspunkt 
i det naturalistiske, ofte med fugle, træer og naturen som motiv. 
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ARTHUR TUDSBORG
ZigZign, Skamlingvejen 132, 6093 Sjølund
Facebook: ZigZign
Baggrund: Kunsthåndværkerskolen, Tegning & Grafik.

Jeg er optaget af de uendelige muligheder, som figurativt maleri kommunike-
rer med. Ofte begynder jeg med et abstrakt udtryk af farver i maleriet for at 
sætte gang i legen. Det får forskellige virkninger frem, som jeg hele tiden for-
holder mig til. Maleriet og jeg går i dialog, og ud af farverne og rummet opstår 
pludselig motiver, som trænger sig på. Nye motiver fremkommer og insisterer 
på at blive malet frem. Maleriet begynder selv at fortælle, hvor vi kan være på 
vej hen. Her tager mit behov for at tilføje det figurative over, og de genkende- 
lige, maleriske virkninger skaber en historie, der kan afkodes.
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BETINA LUND HAMMARBERG
Huset i Hejls, Hejls Landevej 57, 6094 Hejls
Facebook/Instagram: Nebenting 
Baggrund: Tekstilformgiver fra Designskolen Kolding. 

Jeg skaber tekstile billeder og jakker. Jeg bliver inspireret af vintagetekstiler 
og bruger ofte tekstilerne til at skabe nye historier i form af billeder, beklæd-
ning og boligtekstiler. Forgængelighed er for mig et evigt tilbagevendende 
tema, og det går godt i tråd med, at jeg bor og arbejder i et tidligere alder-
domshjem. Jeg arbejder med tekstil, collage, tryk og syning. Jeg har tidligere 
lavet håndtrykt beklædning og boligtekstiler af mærket Gemma.
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BRITTA LUND
Karensmindevej 14, Vester Nebel, 6040 Egtved
Facebook: Britta Lunds kreative side
Instagram: maler-pigen-73
Baggrund: Pensioneret modelsyerske.

Jeg arbejder med akryl, akvarel og tørpastel. Jeg tegner portrætter af både 
mennesker og dyr samt blomsterbilleder og landskaber. Derudover syr jeg 
patchworktæpper.
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CHRISTIANSFELD KREATIV FORENING & AFTENSKOLE
Hejls Gl. Skole, Indgang B, Hejls Landevej 20, 6094 Hejls 
Facebook: Christiansfeld Kreativ Forening & Aftenskole
Baggrund: Primært autodidakte

Christiansfeld Kreativ Forening & Aftenskole arrangerer male- og kreativ café 
og afholder aftenskolekurser i knipling og vævning. Alle vores væve står fast 
på 1. Sal i Hejls Gl. Skole. I forbindelse med Åbne Atelierdage vil der være  
arbejdende værksteder og udstilling og salg af kursisternes arbejde og vi 
gentager sidste års succes med forskellige hjemmebagte småkager. 
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ERIK VALTER
Walther, Ankeret 4, 6000 Kolding
Facebook: Walther-Skulptør
Baggrund: Autodidakt. 

I mit atelier kan du opleve bronze- og jernskulpturer i mange forskellige stør-
relser. Fra pop-up skulpturer til bestillingsarbejder, i forskellige kunstretninger.



EVA BROKHOLM
Vejstruprød Landevej 6, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.evabrokholm.dk
Facebook: Eva Brokholm - Billedkunstner
Instagram: evabrokholm
Baggrund: Kurser på Århus Kunstakademi og Sønderjyllands Kunstskole 
samt kurser ved flere anerkendte kunstnere.

I år viser jeg mine værker i vores nybyggede hus, i garagen, som fungerer 
som mit galleri og atelier. Her kan du se mine akrylmalerier, store og små, mix 
media, kunsttryk og kort. Mine værker afspejler de sanseindtryk, jeg får i na-
turen og på min vej i hverdagen. Jeg arbejder halv figurativt, abstrakt, intuitivt 
og ikke efter et konkret motiv. Jeg kan godt lide, at beskueren kan danne sine 
egne indtryk og fortællinger af maleriet. 

10



11

FINN EHLERN LARSEN
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.malerlarsen.dk
Baggrund: Autodidakt.

Jeg maler akrylmalerier, primært med motiver fra Færøerne og Bornholm.



FRITZE LUNDSTRØM
Kikkenborgvej 37, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.fritze-lundstroem.dk 
Baggrund: Visual artist, Århus Kunstakademi, Norsk Humanistisk Akademi, 
Lillehammer, utallige kurser i akvarel i Norden. Har deltaget i flere censurere-
de udstillinger i Europa og Japan.

Jeg maler akvarel fra hele Norden og Arktis. Mit foretrukne motiv er naturen.
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HANNE METTE KIRKEDAL
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Baggrund: Tekstildesigner fra Designskolen Kolding. 

Jeg arbejder nonfigurativt, hovedsalig med blyant, kridt og oliefarve.
Jeg er optaget af det der, for mig i hvert fald, er svært at sætte ord på:
Struktur, fornemmelser, modsætninger og ikke mindst det perfekte i det 
uperfekte.
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HELEN KJERSGAARD
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding 
Hjemmeside: www.helenkjersgaard.dk
Instagram: helenkj13
Baggrund: Lærer med linjefag i Billedkunst. Den ny Kunstskole i Odense, 
Trapholt Malerskole samt diverse kurser.

Jeg maler fortrinsvis med akryl på hørlærred. Abstrakt med elementer af gen-
kendeligheder. Mine billeder opstår med inspiration hentet fra mine mange 
møder med mennesker, naturen, kunsthistorien og ikke mindst musikken. 
Impulsen herfra sætter sit anslag på det tomme lærred – jeg oplever en intens 
og meningsfuld dialog med maleriet, oftest i et koloristisk univers, som efter 
en stund nærmest maler sig selv. Min opgave er så at være fuldt til stede, 
føre penslen og forlade maleriet i tide. I grafikken er Collografi mit foretrukne 
medie, kombineret med andre teknikker som Chine-collé og Xerolitografi. Her 
inspireres jeg af tidens mange indtryk – og mit udtryk toner sig frem i frag-
menter. 



HELGE P. HANSEN
HPH, Den Blå Streg, Ødisvej 30, Hoppeshuse, 6000 Kolding
Telefon: 7553 3998 / 2328 2713
Baggrund: Arkitektuddannet. 

Efter at have lukket min tegnestue er jeg begyndt at male akryl og akvarel. 
Danske landskabs- og bymotiver forsøger jeg at skildre - gerne med en naiv 
og humoristisk tone. 
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HELLE DUPONT
Dupont Art, Strårupmarkvej 21, 6091 Bjert
Hjemmeside: www.dupontart.dk 
Facebook: Dupont Art
Instagram: dupontart
Baggrund: Adskillige glas- og malerkurser ved bl.a. Anlaglas, Cerama og 
Ravstedhus. Underviser fra eget værksted i glassets univers.

Jeg lader mig inspirere af det, der sker omkring mig og lader det komme til 
mig. Jeg springer ofte ud i det med begge ben og når det kommer til mig, 
skal det afprøves. Jeg kommer derfor vidt omkring i min kunstneriske verden, 
alt fra udsmykninger på vægge i form af glas og malerier, akustisk kunst til 
store håndmalede fade, torsoer, unika glashåndvaske m.m. På mit værksted 
vil du opleve en bred vifte af forskelligartet kunst og få en god snak – så kig 
endelig forbi.
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HELLE OHRT 
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.helleohrt.dk 
Baggrund: Arkitekt MAA. Århus Kunstakademi. Undervisning gennem 10 år 
hos kunstner Ken Denning. 

Jeg er fascineret af skygger og spejlinger, øjebliksbilleder der hurtigt ændres, 
forvrænges og forsvinder og maler gerne objekter, jeg har i mit hjem, eller et 
smukt lysindfald på en væg. Jeg forsøger at berøre med farver og maler med 
olie på lærred. Senest er jeg inspireret af alle de mennesker verden over, som 
er på flugt. 



HELLE VIND NIELSEN
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Instagram: hellevindnielsen 
Baggrund: Langeland Kunsthøjskole og Masterclass ved Lene Noer.  
Trapholt Malerskole ved Ken Denning. 

Maleriet har været et frirum så langt tilbage, jeg kan huske. Det nærvær uden 
ord, vi kan opleve i naturen - alene eller sammen med andre - har altid inspi-
reret mig. Maleriet har været et middel til at lade mig opsluge af nærværet og 
givet mig en erkendelse af, at vi ikke ser verden, som den er. Vi ser verden, 
som vi er – og vi kan vælge et andet fokus, et andet perspektiv eller en anden 
farveholdning.
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HENRIK FISCHER
Galleri Henrik Fischer, Stenderupvej 189, 6092 Sønder Stenderup
Hjemmeside: www.gallerihenrikfischer.dk 
Baggrund: Kunstlærer.

Jeg arbejder med skulpturer og bronzestøber mine skulpturer i sandform. I 
mit værksted kan man se hele processen fra model til færdig skulptur.



HENRIK MARXEN
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Instagram: mx_rammer 
Baggrund: Cand.pæd i billedkunst, 25 år som adjunkt/lektor i billedkunst 
ved læreruddannelsen i Odense.

Jeg arbejder primært nonfigurativt i akrylmaleri og figurativt i akvarel. 
Inspirationen til akvarellerne kommer fra min årlige rejse til Grækenland, 
hvor jeg arbejder på stedet med billederne. Jeg har udstillet i Grækenland 
i 2015, 2017, 2019 og 2021. Min uddannelse er cand. pæd. i billedkunst og 
jeg har i mere end 20 år arbejdet som lektor i billedkunst ved læreruddan-
nelsen i Odense. De senere år har jeg kastet mig over akrylmaleri. Her er 
fokus på farvernes lysmæssige vægt og balance.
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JETTE SARA BAST 
Bastiere, Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Baggrund: Taylor School of Arts, Trapholt Malerskole samt diverse kurser.

En rejse i livets univers, plantefarver og akryl. Jeg kommunikerer med former 
farver og hvad arbejdet med kreationen bringer mig. Det er en glædelig rejse 
med inspiration fra naturen og hændelser omkring mig.
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JYTTE LEONHARD CHRISTENSEN
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: jytte.leonhard.com 
Baggrund: Uddannet dekoratør. Trapholt Malerskole samt diverse kurser. 

Jeg henter inspiration til maleriet fra de mange forskellige indtryk, som jeg får 
på min vej. Det betyder noget for mig at arbejde med form, farver og udtryk i 
maleriet. Jeg maler akryl og akvarel og bruger også mine fotos som inspira- 
tionskilde.
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KIMBERLY YOUNG
Birkelund Boutique, Vestergade 140, 6051 Almind
Hjemmeside: www.birkelundboutique.com 
Facebook/Instagram: birkelundboutique
Baggrund: Bachelor of Fine Arts – Ceramics, University of Wisconsin, River 
Falls, USA.

Kom og besøg Birkelund Boutique og få en helt unik oplevelse. Kimberly 
Young, uddannet keramiker fra USA, flyttede for 11 år siden hertil med drøm-
men om at åbne sit eget værksted, boutique og galleri på sin og mandens 
ejendom, Birkelund, i Almind. Siden har hun skabt sig et navn i den danske 
keramikverden med sin karakteristiske, polkaprikkede porcelænskunst. Til 
Åbne Atelierdage kan man kigge ind på keramikværkstedet, få en snak om 
keramikprocessen, drikke en kop kaffe og shoppe unikke, håndlavede gaver.
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KIRSTEN ELLERKAMP
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.kirsten-ellerkamp.dk 
Baggrund: Århus Kunstakademi, Trapholt Malerskole samt diverse kurser i 
ind- og udland.

Jeg arbejder primært nonfigurativt og grafisk i olie. Glæden ved at male er det 
vigtigste for mig. Det giver mig ro, men også frustration – og en dejlig følelse, 
når jeg når i mål med maleriet. 
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LENE BIRGITTE KNUDSEN
LBKstudioceramics, Carl Plougs Vej 1D, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.formplusdesign.dk 
Instagram: lbkdesignstudio
Baggrund: Keramisk formgiver fra Designskolen Kolding, Penland School of 
Craft, USA. Pottermagerlærling v. Bjørn Wiinblad Produktion.

Min inspiration henter jeg blandt andet i konstellationen mellem arkitek- 
turens stramme orden og naturens vilde kræfter, i kontrasterne mellem det 
menneskeskabte og det naturskabte. Jeg udvikler og fremstiller forskellige 
håndlavede keramiske brugsting i mindre serier, unika objekter og udsmyk-
ningsopgaver. Mine materialer er porcelæn og stentøj. Jeg arbejder bl.a.  
med støbning, traditionelle og eksperimenterende håndværksteknikker og 
brændinger, kombineret med digitale teknikker og 3D print. Kurser tilbydes.



LENE FRANTZEN
ZigZign, Skamlingvejen 132, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.lenefrantzen.dk / www.zigzign.dk 
Facebook: ZigZign 
Instagram: lene_frantzen
Baggrund: Kunsthåndværkerskolen Kolding, tekstildesigner og tekstil- 
kunstner.

Jeg filter store mængder uld sammen i faste ruller, som efterfølgende bliver 
skåret i skiver – en teknik jeg selv har udviklet. Jeg triller, folder, trækker, klat-
ter, klumper og ruller de farvede filtlag, så farvestrukturerne ændres fra gang 
til gang. Jeg filter brugsting, mest boligtekstiler, tekstile vægdekorationer samt 
installationer. Jeg bruger rå uld samt mere forarbejdet/indfarvet uld. 
Jeg laver også ”vegetarskind”, hvor jeg filter  
den afklippede uld/ham. Resultatet  
minder om almindeligt lamme- 
skind, men jeg kalder det  
”vegetarskind”, fordi fåre- 
ne ikke skal lade livet.

26



LISBET THORØE LARSEN
THORØE – ting taler
THORØE værksted og galleri, Iver Dahlsvej 21, 6640 Lunderskov
Hjemmeside: www.thoroe.nu 
Facebook/Instagram: thoroe.nu
Baggrund: Fortælleuddannelse v. Hanna Snorradottir og Kirsten Thonsgaard. 
Engelsholm Højskole samt Billedkunstlæreruddannelsen. 

Velkommen til THORØEs værksted og galleri. Her er fyldt med værktøj, nær-
vær og kulturkompost. Kulturkompost er menneskeskabte og -brugte ting i 
metal, tekstil, træ, papir og meget andet. Jeg sammensætter kulturkompo-
sten i tingslige, skulpturelle fortællinger. Når du kommer på besøg, kan du gå 
på opdagelse i kommoder og kasser med alskens byggematerialer. Du kan 
lade de færdige værker tale til dig, eller du kan lytte til mig, der hjertens gerne 
fortæller dig ind i Vølsungernes Saga.
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LISBETH VOIGT DURAND
Hedevej 62, 6051 Almind
Hjemmeside: www.lisbethvoigtdurand.dk 
Baggrund: Pottemager, keramiker. Instituto per Ceramica, Faenza, Italien. 
Ansat ved Keramisk afdeling, Designskolen Kolding 1971-2007. Medlem af 
Danske Kunsthåndværkere og Designere.

Stentøj og porcelæn brændt oxyderende og reducerende til 1300 grader. 
Arbejder meget med askeglasur og udforsker de forskellige keramiske materi-
alers indflydelse på hinanden under brændingen.
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LONE MØRKØRE
Galleri Mørkøre, Farrisvej 6, 6580 Ødis Bramdrup
Hjemmeside: www.lone-m.dk 
Facebook: Galleri Mørkøre 
Instagram: lonemorkore
Baggrund: Uddannet farvehandler. Kunstskole i Torshavn. Akademiuddannel-
sen Kunst og Erhverv. Fast udstiller i Glarsmiðjan på Færøerne samt i Løn-
strup, Sæby, Hvide Sande m.fl.

Jeg er meget betaget af Færøerne, hvor jeg har boet i 3 år. Mine malerier vi-
ser det bedste fra de Nordatlantiske øer, hvor små, kulørte huse ligger spredt 
i den barske natur. Det brusende hav og de lodrette fuglefjelde, det primitive 
og alligevel så moderne land, er altid en glæde at sætte farve på. Gode min-
der fanget og foreviget i spændende malerier.
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LONE STAMPE
Galleri Lone Stampe, Fjeldparken 36, 6000 Kolding
Instagram: Lonestampe1
Baggrund: Autodidakt kunstlærer.

Kig forbi og nyd et køligt glas hvidvin, mens du ser mine billeder og får en lille 
snak om min kunst. Jeg arbejder spontant, intuitivt og kraftfuldt, med drama-
tiske og ekspressive kompositioner og former, der griber ind i hinanden i en 
rig palet af farver.
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MALENE SANDAL
Vejstruprødvej 1, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.msandal.dk 
Facebook: malene sandal, keramisk designer 
Instagram: malene.sandal
Baggrund: Designskolen Kolding, Keramisk linje.

I min formgivning henter jeg ofte inspiration i naturen eller i en historie, som 
skal fortælles. Undersøgelsen i kontrasterne er også en tilbagevendende 
nysgerrighed hos mig. Jeg udvikler og producerer mange forskellige emner. 
Blandt andet har jeg i mange år arbejdet med belysning og har designet for-
skellige funktionelle og skulpturelle porcelænslamper. Derudover fremstiller 
jeg brugskunst og laver udsmykningsopgaver. Unika og seriefremstilling. Jeg 
tilbyder endvidere kortere og længere undervisningsforløb på eget værksted.
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MIE VEJBÆK
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.billedmagermie.dk 
Baggrund: Århus Kunstakademi samt Trapholt Malerskole.

Naturen er min største inspiration. Jeg maler mest landskaber, laver selv mine 
lærreder og maler med oliefarver.
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MOGENS LEANDER
GALLERI LEANDER 
Doctor Artes Kunst Crematorium, Katrinegade 8, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.ikoner.com 
Facebook: Leander Icon Art Design
Baggrund: Århus Kunstakademi.

Træd trygt ind i Doctor Artes Kunst Crematorium og oplev den intense 
stemning, når bronzefigurer, moderne ikontavler og oliebilleder skabes efter 
inspiration fra utallige tidsaldre - helt fra oldtiden og op til nutidens poetiske 
tekster, fra bl.a. musikerne Leonard Cohen og Nick Cave. Kunst med kant. Er 
repræsenteret på både Trapholt og Kongernes Samling Koldinghus. Grund-
lægger af The New Icon School of Denmark, 1984.
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MONICA HEICK
ATELIER NO. 6, Aabakken 6, Rebæk, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.monica-heick-kunst.dk 
Baggrund: Korrespondent eng./tysk. Billedkunstlærer. Den Frie Kunstskole, 
Odense.

Tegning, akvarel, oliemaleri, akrylmaleri, collage og skulptur.
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NEIL TYE
Neil Tye Gallery, Bakken 7, 6640 Lunderskov 
Hjemmeside: www.neiltyegallery.com 
Instagram: NeilTyeGallery 
Baggrund: MA Professional Practice, Middlesex University, London. Desmond 
Jones School of Mime & Physical Theatre.

Jeg skaber malerier, der lokker beskueren til at fordybe sig i farverne, for-
merne og maleriets bevægelse, hvor skjulte billeder, følelser eller betydninger 
kan afsløres. Jeg er fra Storbritannien, abstrakt procesmaler og kolorist. Jeg 
maler intuitivt. Nogle gange har jeg en fornemmelse af en farve eller form, og 
begynder min proces med at lave mærker på lærredet og lader flowet og fri-
heden styre mine penselstrøg. Kom og få en snak og nyd mine malerier i mit 
hyggelige atelier i Lunderskov, hvor du vil blive budt velkommen med en god 
kop kaffe, eller engelsk te og biscuits.
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RIE BRØDSGAARD
Rieskunstgalleri, Lundsmindevej 16, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.rieskunstgalleri.dk
Facebook/Instagram: Rieskunstgalleri
Baggrund: Billedkunstlærer, underviser i moderne kunst. Kurser på Kunst- 
skolen Ignatius i København samt andre kunstkurser.

I mit atelier kan du se, hvordan jeg arbejder med min kunst på lærred og 
papir. I galleriet finder du mine abstrakte malerier, malerier af kvinder og land-
skaber samt papirarbejde. Du vil modtage et gratis kunsttryk og lidt lækkert til 
ganen.

36



STEPHANIE KRÜGER
Phets Anie, Højrup Landevej 37, 6070 Christiansfeld 
Hjemmeside: www.phetsanie.net 
Baggrund: Kunst- og tysklærer. 
Kunstneren taler tysk/engelsk

Mit arbejde består af akrylmalerier på træ. Jeg udstiller i mit hjem, hvor du vil 
finde abstrakt kunst, der leder tankerne hen på figurer. 
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SVEND HAUSTED
Arthausted, Idylvænget 3, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.svendhausted.dk 
Baggrund: Autodidakt maler.

Det enkle. Det naive. Det humoristiske. Baggrundsstrukturen, som er unik, 
gør at mine mennesker og dyr fremtræder med glød og personlig streg, sam-
menholdt med et flot farveunivers. Jeg ser frem til at fremvise mine værker til 
Åbne Atelierdage. 
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SØREN CIP NIELSEN
Galleri 19, Søndre Alle 19, Stepping, 6070 Christiansfeld
Hjemmeside: www.ice-team.dk 
Baggrund: Mimisk skuespiller, lærer og billedhugger.

Galleri 19 består af 5 værksteder fordelt på 240 m2. Der er Galleriet, Bland-
form, Sten og Bronze, Keramik og Isværkstedet. I sidstnævnte fremstiller jeg 
45 tons gennemsigtige isblokke, som bruges til skulpturer og symposier.
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TOVE SKOV LARSEN
Keramikværkstedet, Bastrup Skolevej 17, 6580 Vamdrup
Hjemmeside: www.toveskovlarsen.dk  
Instagram: toveskovlarsen
Baggrund: Designskolen Kolding. Medlem af Danske Kunsthåndværkere og 
Designere.

Jeg arbejder med stentøj og porcelæn, brændt oxideret i elovn eller i soda-
ovn. Velkommen på værkstedet til en god snak om keramik.
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VIBEKE TOFT ANDERSEN
Trappergården, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.vibeke-toft-andersen.dk 
Baggrund: Autodidakt maler, kurser ved Vejle Kunstskole, Malerskolen Trap-
holt samt medlem af kunstnergruppen Kunstkompost.

Udgangspunkt for mine billeder er for det meste naturen og lyset i landska-
bet, hvor jeg tilstræber at skabe en stemning og gerne en fortælling.
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VIBEKE VALTER WULFF
Galleri Valter Wulff, Guldager 12, 6091 Bjert
Hjemmeside: www.gallerivalterwulff.dk  
Facebook: Gallerivalterwulff 
Instagram: galleri_valterwulff
Baggrund: Tegner/ Art Director.

Jeg maler med akryl og skaber billedkunstværker og bæredygtige relieffer 
- ofte i serier. Min stil er primært ekspressiv abstrakt, men jeg skaber også 
minimalistiske værker, som skaber ro i rummet. I mit arbejdende atelier, Gal-
leri Valter Wulff i Sdr. Bjert, finder du moderne kunst. Her skabes malerier, 
bæredygtige relieffer og andre kunstværker. Du kan også se eksempler på 
udsmykning til både erhverv og private. 
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By- og Udviklingsforvaltningen 
Kultur og Event, Nytorv 11, 6000 Kolding
Tlf. 7979 7520, kultur@kolding.dk
www.kolding.dk/kultur
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