
6. - 7. november 2021 kl. 10.00-16.00





I Kolding Kommune har vi et enestående og mangfoldigt kulturliv, der byder 
på kulturelle tilbud af høj kvalitet, unikke initiativer og samarbejder på tværs. 

Ud over vores kulturelle fyrtårne, findes der også et stærkt vækstlag af enga-
gerede og kreative aktører. Det er nogle af dem, du vil møde til Åbne Atelier-
dage. 

Med Åbne Atelierdage slår lokale kunstnere og kunsthåndværkere dørene op 
til deres atelier eller galleri og inviterer dig ind der, hvor magien sker og hvor 
kunsten skabes. Du får et indblik i kommunens alsidige og sprudlende kunst-
miljø – og måske også mulighed for at tage en lille bid af kunsten med hjem.  

I år byder rekordmange kunstnere og kunsthåndværkere velkommen – hele 
44 fordelt på 32 lokationer – så der er rig mulighed for at møde mange for-
skellige kunstnere og kunstarter.  

Jeg glæder mig til at tage på tur rundt til kunstnerne og kunsthåndværkerne i 
Kolding Kommune. 

Rigtig god fornøjelse – vi ses derude! 

Jesper Elkjær 
Kulturudvalgsformand i Kolding Kommune 

Ateliererne er åbne 6. – 7. november 2021 kl. 10.00-16.00. 
www.kolding.dk/aabneatelierdage

Velkommen til Åbne Atelierdage 2021
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Anibal Antonio Kislo Nielsen
Hylkebo, Hylkedalvej 76, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.anibal.dk
Instagram: @anibalkislo
Facebook: Anibal Kislo Nielsen
Baggrund: Autodidakt

Jeg maler med oliemaling på lærred, træ, metal, klinker m.v. Jeg skaber og 
sælger udelukkende unikakunst. Jeg er især inspireret af mennesket med 
dets proportioner og sindsstemninger, af naturen og musik fra mit hjemland 
Argentina, der giver mig ro til at skabe mine værker.
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Ann Køhrsen
Runddelen 27, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.annsgalleri.dk 
Instagram: @annsgalleri.dk 
Facebook: Anns Galleri  
Baggrund: Kunstpædagog. Underviser børn og voksne i billedkunst.

Jeg maler akryl på lærred, tegner og ridser finurlige detaljer. Mine billeder ba-
lancerer mellem hel og halv abstrakt landskab. Jeg foretrækker at male store 
billeder med grove strøg og fine detaljer, med enkelte genkendelige elemen-
ter. Jeg maler ikke efter fotos, men trækker tråde til erindrede landskaber - til 
landskaber som en vision, et sted jeg endnu ikke har set. Naturen er min stør-
ste inspirationskilde, særligt Vesterhavet, fjorden, skoven, østers og lyset.
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Anne-Mette Bank Petersen
GalleriAMBP
Bakkegærdet 42, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.galleriambp.dk 
Instagram: @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 og 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 v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.anni.nu 
Baggrund: Uddannet dekoratør samt diverse kurser v. billedkunstnerne  
Verner Brems, Inger Kjær og Ken Denning.

Mit billedformsprog tager udgangspunkt i det naturalistiske. Mine penselstrøg 
- der er malet i tynde lag på lag – skaber i malerier med fugle, træer og na-
turen. Inspirationen kommer fra min dagligdag, fra alle de smukke farver, der 
findes i naturen og fra rejser, hvor jeg ser farver og billeder overalt. Især fugle, 
som jeg maler ned til mindste detalje, så man får lyst til at røre dem.
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Arthur Tudsborg
ZIGZIGN 
Skamlingvejen 132, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.le-art.dk / www.zigzign.dk 
Baggrund: Uddannet tegner og grafiker. 

Jeg maler billeder og er fascineret af farvernes rummelige virkninger og hvor-
dan de skaber dybde på en flade. Jeg er optaget af de uendelige muligheder, 
som figurativt maleri kommunikerer med. Min arbejdsproces og uendelige 
dialog med maleriet går fra farver over rum og perspektiv til figurative fortæl-
linger.
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Charlotte Bruun
Galleri Bruun
Platinvej 26E, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.galleribruun.com 
Baggrund: Arbejdet med kunst i 17 år, afholdt kurser og har eget galleri.  
Arbejder fuldtid med kunst.

Jeg har en umiddelbar ekspressiv tilgang, når jeg maler mine værker. Jeg an-
vender en blandingsform af akryl, bejdse, kul, tusch, papir samt serigrafitryk. 
Mine værker er for tiden oftest figurative, hvor mennesket er min favoritfigur. 
Derudover er den abstrakte natur også et yndet element i min kunst. I mit gal-
leri kan man – foruden min egen kunst – nyde værker af andre billedkunstnere 
samt kunsthåndværk som keramik, glas, skulpturer og porcelæn.
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Christiansfeld Kreativ Forening & Aftenskole
Hejls Gl. Skole
Hejls Landevej 20, 6094 Hejls
Facebook: Christiansfeld Kreativ Forening & Aftenskole 

Christiansfeld Kreativ Forening & Aftenskole huser en meget aktiv vævestue 
på 1. sal, hvor der pt. står ca. 13 væve i forskellige størrelser. I stueplan er der 
lyse lokaler, hvor der en gang om ugen er gang i klassisk håndarbejde med 
symaskiner, strikkepinde, hæklenåle, kniplepinde osv. Vores aftenskoleunder-
visning i knipling/orkis foregår i Seniorhuset i Christiansfeld. Derudover af- 
holder vi malecafé i billedkunstlokalet på Christiansfeld Skole.
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Erik Valter
Ankeret 4, 6000 Kolding
Facebook: Walther-Skulptør
Baggrund: Autodidakt.

I mit atelier kan man opleve et væld af bronzeskulpturer, store som små, samt 
jernskulpturer af forskellig art og pop-up kunst.
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Eva Brokholm
Vejstruprød Landevej 5, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.evabrokholm.dk 
Instagram: @evabrokholm
Facebook: Eva Brokholm – Billedkunstner 
Baggrund: Semesterkurser på Århus Kunstakademi og årskursus på Sønder-
jyllands Kunstskole.

Jeg er grundlæggende ekspressiv i mit arbejde med maleriet. Når jeg arbej-
der med et maleri, ender det med at tale sit eget sprog. Det er dette sprog, 
jeg håber, vil tale til beskueren, så denne får sine egne oplevelser ved at 
betragte mine værker. Jeg maler med akryl på lærred og papir. Naturinspire-
rede, abstrakte malerier, nogle ekspressive med farvemættede lag og andre 
forfinede til et andet, drømmende univers, med eventyrlige, fantasifulde ele-
menter. Du vil også kunne opleve collagemalerier, kunsttryk og kort.



Finn Ehlern Larsen
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Facebook: Maler Larsen
Baggrund: Billedkunstner

Medlem af kunstnergruppen ”Kunstkomposten”. Jeg udstiller akrylmalerier, 
mange med motiver fra Færøerne.
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Fritze Lundstrøm
Kikkenborggården
Kikkenborgvej 37, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.fritze-lundstrøm.dk 
Baggrund: Århus Kunstakademi, Akademiet for Akvarel, Nansenskolen, Lille-
hammer og løbende efteruddannelser inden for akvarel. Udstillinger i ind- og 
udland.

At sanse Norden er mit udgangspunkt i mine akvareller. Akvarel er som genre 
levende og udfordrende. I min optik passer akvarellen perfekt til den sarte og 
stærke arktiske natur, hvor jeg foretrækker at få inspiration fra.
Det er mig en stor glæde, at jeg er blevet optaget på European Confederation 
of Watercolour Societies EWCS 24. udstilling i efteråret 2021.



Hanne Frandsen
Galleri Hanne Frandsen
Storgaden 125, 6052 Viuf
Hjemmeside: www.billedkunstner-hanne-frandsen.dk 
Baggrund: Autodidakt

Mine billeder tager udgangspunkt i min have, naturen og mennesket. Jeg ma-
ler med akryl og pigmentfarver på træfiner og papir samt blyantstegninger på 
papir. 
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Hanne Vinther Sørensen
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Instagram: 
Baggrund: Billedkunst- og musiklærer. Diverse kurser i tegning, akvarel- og 
akrylmaleri.

Jeg er relativ nybegynder i akrylmaleriet. Til Åbne Atelierdage kan du se, hvor-
dan jeg arbejder med farvelagene i en proces, hvor jeg ikke har helt kontrol 
over, hvor maleriet tager mig hen. Du kan bladre i mine tegne-skitsebøger og 
spørge ind til min proces og mine værker. 
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Helen Kjersgaard
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.helenkjersgaard.dk
Instagram: @helenkj13 
Baggrund: Billedkunstlærer samt diverse kurser v. billedkunstnerne Kirsten 
Bøgh, Allan Stabel, Inge Kjær og Ken Denning.

Jeg maler fortrinsvis med akryl på hørlærred. Abstrakt med elementer af 
genkendeligheder. Mine billeder opstår med inspiration hentet fra mine møder 
med mennesker, naturen, kunsthistorien og ikke mindst musikken. Impul-
sen 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 me-
die, 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. 



Helle Guldborg Dupont
Dupont Art
Strårupmarkvej 21, 6091 Bjert
Hjemmeside: www.dupont-art.dk 
Instagram: @dupontart
Facebook: Dupont-Art Glaskunst 
Baggrund: Adskillige glas- og malekurser ved bl.a. Anlaglass, 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 udsmykning på vægge i form af glas og malerier 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 v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.helleohrt.dk 
Baggrund: Arkitekt MAA, Aarhus Kunstakademi, Trapholt Malerskole.

Jeg tager afsæt i skygger og spejlinger, som er øjebliksbilleder, der hurtigt 
ændres, forvrænges eller forsvinder. Jeg maler gerne objekter, vi alle har i 
vores hjem; skyggen fra et glas på en hvid dug, som falder smukt ned på du-
gen, mens man skåler med en kær ven, eller lyset, der vælter ind i rummet en 
sommerdag og skaber stærke kontraster mellem lys og skygge. Jeg arbejder 
med olie på lærred - og mange lag på lag - for at få mine billeder til at vibrere, 
i håb om at de kan berøre beskueren.
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Helle Vind Nielsen
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Facebook: Helle Vind Nielsen
Baggrund: Langelands Kunsthøjskole, mesterlære hos Lene Noer m.m., Trap-
holt Malerskole.

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. Maleri har været et middel til at lade mig opsluge af nærværet det 
sted. Maleriet har givet 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.



Henrik Fischer
Galleri Henrik Fischer
Stenderupvej 189, Sønder Stenderup 
Hjemmeside: www.galleryhenrikfischer.com / www.kunstkvarter.dk  
Baggrund: Uddannet kunstlærer

Jeg er skulptør og arbejder i mange formater, lige fra bronzesmykker til me-
terhøje skulpturer i jern eller glasfiber. Jeg har værksted og udstilling på sam-
me adresse. I værkstedet er der mulighed for at se hele arbejdsprocessen 
fra model til færdig bronzeskulptur. På 1. sal har jeg udstilling af mine færdige 
bronzeskulpturer. Til Åbne Atelierdage er der gratis kaffe i gårdhaven og i 
caféen.
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Henrik Marxen
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: https://sites.google.com/site/billedkunstmarxen/ 
Instagram: @mx_rammer
Baggrund: Cand.pæd i billedkunst. 

Jeg arbejder primært nonfigurativt i akrylmaleri og figurativt i akvarel. Inspira-
tionen til akvarellerne kommer fra min årlige rejse til Grækenland, hvor jeg ar-
bejder 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 læreruddannelsen i Odense. 
De senere år har jeg kastet mig over acrylmaleri. Her er fokus på farvernes 
lysmæssige vægt og balance.



Jes Nordby
Galleri Jes Nordby
Stenderupvej 125, 6092 Sønder Stenderup
Hjemmeside: www.jesnordby.dk  
Baggrund: Autodidakt

Billedtitel: ”Livets Sol”. Stort udvalg af sprudlende, farverig og fabuleren-
de original kunst, grafik på papir, grafik på lærred, skulpturer, plakater og 
kunstkort m.m. udført af multikunstneren Jes Nordby.
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Jette Sara Bast
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Facebook: Jette Sara Bast
Baggrund: Taylor School of Arts USA, Trapholt Malerskole samt diverse  
kurser.

En rejse i livets univers, plantefarver og acryl. 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
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.jytte.leonhard.com 
Baggrund: Uddannet dekoratør. Arbejdet i reklamebranchen med udstillinger, 
serigrafi og offset. Trapholt Malerskole samt diverse kurser.

Indtryk, udtryk, aftryk: Jeg henter inspiration i naturen, arkitekturen og de 
mennesker, jeg møder på min vej. Ligeledes er jeg inspireret af de fotos, som 
jeg altid tager, og ofte bruger som afsæt til nye værker.
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Kimberly Young
Birkelund Boutique
Vestergade 140, 6051 Almind
Hjemmeside: www.birkelundboutique.com 
Instagram: @birkelundboutique
Facebook: Birkelund Boutique 
Baggrund: BFA-Art University of Wisconsin, USA.

Birkelund Boutique er et keramikværksted og boutique ejet af keramiker 
Kimberly Young, som skaber funktionel og dekorativ porcelænskeramik med 
karakter. Den rustikke stil afspejler fornemmelsen og berøringen af pottemage-
rens hænder, fingre og fingeraftryk og overbringer vigtigheden af at vide, at to 
hænder skabte det element, du nyder hver dag. Birkelund Boutique tilbyder for 
eksempel kaffekrus, ToGo-kopper, skåle, plader, vaser, skeer og hængende 
urtepotteskjulere. Andre dekorative og sæsonbestemte varer tilbydes hele året.
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Kirsten Ellerkamp
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.kirsten-ellerkamp.dk 
Baggrund: Århus Kunstakademi, Trapholt Malerskole samt diverse kurser i 
ind og udland.

Glæden ved at male er det vigtigste for mig. Min nysgerrighed bringer mig 
ofte i eksperimenter med forskellige stilarter, teknikker og materialer, som der-
ved resulterer i alsidige billeder.
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Lene Birgitte Knudsen
LBKstudioceramics 
Carl Plougs Vej 1D, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.formplusdesign.dk 
Instagram: @lbkdesignstudio
Baggrund: Designskolen Kolding, Penland School of Craft, USA. Pottemager-
lærling v/Bjørn Wiinblad Produktion.

Jeg er inspireret af hverdagen, naturen og i at skabe en sanselig harmoni 
mellem kontraster. Efter mange år som designer inden for bolig- og livsstils 
området er jeg nu tilbage ved roen, nærværet og det eksperimenterende i 
keramikværkstedet, hvor det hele startede. I kombinationen af det skulpturelle 
og det funktionelle, udvikler jeg håndlavede brugsting i limited edition serier, 
unika og udsmykningsopgaver. Mine materialer er porcelæn og stentøj, jeg 
bruger bl.a. støbning, traditionelle, eksperimenterende og digitale teknikker. 
Kurser tilbydes.



Lene Frantzen
ZIGZIGN 
Skamlingvejen 132, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.lenefrantzen.dk / www.zigzign.dk 
Instagram: @lene_frantzen
Facebook: Lene Frantzen
Baggrund: Designskolen Kolding. Medlem af Danske Kunsthåndværk og De-
signere.

Jeg filter uld sammen på mange måder - i store klumper, som bliver skåret i 
skiver. Det er ren magi at opleve ulden forvandle sig fra let og ”fluffy” til mæt-
tet og intens. Jeg arbejder med uld fra fåret til færdig produkt. Senest med 
noget jeg kalder “vegetarskind” – uld, der er klippet af fåret og filtet sammen, 
så det minder om lammeskind – men dyret lever stadig. 
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Lisbet Thorøe Larsen
THORØE - Værksted og galleri 
Iver Dahlsvej 21, 6640 Lunderskov
Hjemmeside: www.thoroe.nu 
Instagram: @thoroe.nu 
Facebook: THORØE
Baggrund: Autodidakt assemblagekunstner

THORØE - Værksted og galleri er på trods af sine få kvadratmeter et helt 
særligt univers med plads til både humor og historiens vingesus. Alt herinde 
venter på, at du går på opdagelse i det. I værkstedet finder du - ud over en 
masse værktøj - også et skatkammer bestående af gamle ting med historie 
og patina. Jeg sammensætter alskens kulturkompost til skulpturelle, rumme-
lige collager, også kaldet assemblage, mens du besøger værkstedet. Tingene 
taler i en ny tingslig fortælling, som du kan kigge ind i, sætte lyd på eller sluk-
ke og tænde for.
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Lisbeth Voigt Durand
Hedevej 62, 6051 Almind
Hjemmeside: www.lisbethvoigtdurand.dk 

Baggrund:  Pottemager, keramiker. Istituto per Ceramica, Faenza, Italien. 
Ansat ved Keramisk Afdeling, Designskolen Kolding 1971 - 2007. Medlem af 
Danske Kunsthåndværkere og Designere.

Stentøj og porcelæn brændt reducerende og oxyderende til 1300 grader. Jeg 
arbejder især med aske og celadon glasur og udvikler og udforsker de kera-
miske materialers indflydelse under branden.
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Lise Frølund
Drenderupvej 18, 6580 Vamdrup
Hjemmeside: www.lisefrolund.dk 
Baggrund: Designskolen Kolding

Her på værkstedet bliver der både lavet brugsting og billedtæpper, store som 
små, men altid fremstillet på en væv. Væven kan være helt traditionel eller 
med digital styring. Materialerne/trådene kan være meget forskelligartede, 
men selvfølgelig altid nøje udvalgt til formålet. En væv er sat op, så også du 
kan prøve. Kom og vær med.
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Lone Mørkøre
Galleri Mørkøre
Farrisvej 6, 6580 Vamdrup
Hjemmeside: www.lone-m.dk 
Baggrund: Uddannet farvehandler, kunstskole på Færøerne i 3 år samt  
Akademiuddannelsen Kunst og Erhverv. 

Færøsk inspirerede malerier, hvor de små kulørte huse ligger spredt i den 
barske natur. Den nye serie, Løsrivelsen, fylder i år meget i galleriet. Maleri-
erne viser en svævende ø med få huse og et stolt fyrtårn, der viser vejen for 
søens folk. Der er også keramik, træhuse m.m.
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Lone Stampe
Fjeldparken 36, 6000 Kolding
Instagram: @lonestampe1
Facebook: Lone Stampe 
Baggrund: Uddannet lærer med valgfag i billedkunst/design.
 
Kig forbi og nyd et glas kølig hvidvin samtidig med, at du kan opleve mine bil-
leder og evt. få en lille snak med mig om, hvad du ser. Mine billeder har oftest 
et ekspressivt udtryk, mættet med mange lag farver samt en spontan, glad 
og finurlig streg, der leger med de forskellige farveflader. Om jeg ender med 
et figurativt eller nonfigurativt udtryk ved jeg sjældent, når jeg starter med det 
hvide lærred!
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Malene Sandal
Malene Sandal Keramisk Designer
Vejstruprødvej 1, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.msandal.dk  
Instagram: @malene.sandal 
Facebook: Malene Sandal, Keramisk Designer 
Baggrund: Designskolen Kolding 

I min formgivning henter jeg ofte inspiration i naturen eller i en historie, som 
skal fortælles. Undersøgelsen i kontrasterne er også en tilbagevendende nys-
gerrighed hos mig. Jeg udvikler og producerer mange forskellige emner. Bl.a. 
har jeg i mange år arbejdet med belysning og har designet forskellige funkti-
onelle og skulpturelle porcelænslamper. Derudover fremstiller jeg brugskunst 
og laver udsmykningsopgaver. Unika og seriefremstilling. Jeg tilbyder endvi-
dere kortere og længere undervisningsforløb på eget værksted.
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Mie Vejbæk
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.billedmagermie.dk  
Baggrund: Århus Kunstakademi og Trapholt Malerskole.

Det er ofte naturen, der inspirerer mig til mine motiver. Jeg laver selv mine 
lærreder og maler udelukkende med oliefarver. Værker er optaget på flere 
censurerede udstillinger.
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Mogens 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 Koldinghus. Grundlægger af The New 
Icon Schol of Denmark, 1984.
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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, Herts and 
Essex School of Art and Design. Teaterlærer.

Mine værker er en udforskning af den menneskelige tilstand, eksistens og 
spiritualitet. Med mine abstrakte værker, eksperimenterer jeg med farver, for-
mer, objekter. Min praksis som kunstner er inspireret af mit mangeårige arbej-
de som teaterudøver og -lærer - særligt improvisationsteknikker - samt mine 
rejser verden rundt og de forskellige kulturer, jeg oplever. Mine nyeste værker 
afspejler den globale situation med Corona-pandemien. Malerierne er blevet 
som en dagbog over ubevidste tanker, der kommer til udtryk gennem farver, 
figurer og former. Jeg arbejder hovedsageligt med akryl, pasteller, sprayma-
ling og husmaling. 
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Nina Maria Sestoft
Sjæl & Natur
Mørkholtvej 5, 6092 Sdr Stenderup 
Hjemmeside: www.sjælognatur.dk 
Baggrund: Autodidakt kunstner, Natur- og healingsterapeut, Visionær igang-
sætter. 

I de mest vidunderlige omgivelser ved skov og strand møder du Skovridergår-
den, som emmer af levende kreativitet. Alt er gennemsyret af at være skabt 
med kærlighed og levende ånd. Billeder, flet, sten o.m.a. Du vil endvidere 
møde et sted, som kan tilbyde kurser i forskellige frie, kreative processer. Tag 
madpakke og vandresko med, og nyd den omliggende natur i samme ånde-
drag. Vel mødt!
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Rie Brødsgaard
Ries Kunstgalleri
Lundsmindevej 16, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.rieskunstgalleri.dk 
Instagram: @rieskunstgalleri
Facebook: Ries Kunstgalleri
Baggrund: Billedkunstlærer.

Besøg mit atelier/galleri og kunstnerhjem. Kom og se hvordan jeg arbejder 
med moderne kunst på lærred og papir. Du kan finde mine nyeste collager, 
malerier og kunsttryk i galleriet. Du vil modtage en goodiebag og jeg vil ser-
vere lidt lækkert.
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Susanne Mølby
Mølby-art
Brogårdshaven 13, Harte, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.molby-art.dk 
Instagram: @molbysusanne
Facebook: Mølby-art
Baggrund: Seminarieuddannelse som billedkunstner, Aarhus Kunstskole samt 
diverse kunstkurser.

Jeg maler akrylmalerier på lærred, papir og collager. Min inspiration opstår i 
min hverdag eller i naturen - jeg maler stemninger og øjebliksbilleder. En skæv 
gren kan eksempelvis give en ny indgangsvinkel til et nyt maleri. Jeg maler 
træer, men også abstrakt. Jeg er optaget af teknikker og farvernes samspil.
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Svend Hausted
Arthausted
Idylvænget 3, Dalby, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.svendhausted.dk  
Baggrund: Autodidakt

Jeg maler naivistiske dyr og mennesker. Jeg anvender en speciel baggrund-
steknik, som gør, at malerierne fremstår helt unikke. Mit farvevalg gør, at vær-
kerne er glade og sympatiske.
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Søren Cip Nielsen
Galleri 19
Søndre Alle 19, Stepping, 6070 Christiansfeld
Hjemmeside: www.ice-team.dk / og www.soerencip.dk 
Baggrund: Autodidakt billedhugger.

Galleri 19 består af 5 værksteder fordelt på 240 m2. Galleri med voksarbej-
de, Blandform med træ og bronze, Sten og svejsning, Keramik og bronze 
og sidst men ikke mindst Isværkstedet, hvor jeg fremstiller mere end 25 tons 
gennemsigtig is.
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Tove Skov Larsen
Keramikværksted 
Bastrup Skolevej 17, 6580 Vamdrup
Hjemmeside: www.toveskovlarsen.dk 
Instagram: @toveskovlarsen 
Baggrund: Designskolen Kolding, medlem af Danske Kunsthåndværkere og 
Designere.

Jeg glæder mig til at byde besøgende velkommen og vise, hvad jeg laver. 
Både stentøj brændt oxideret i elovn og stentøj brændt i sodaovn. Det sidste 
er en spændende ny udfordring for mig, som jeg ser frem til at vise frem.
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Vibeke Toft Andersen
Trappergården v. Trapholt
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
Instagram: @galleri_valterwulff 
Facebook: Galleri Valter Wulff
Baggrund: Art Director og ejer af udsmykningsvirksomheden Skaberkraft.dk.  

Jeg maler med akryl og skaber billedkunstværker og relieffer - ofte i serier. 
Min stil er primært minimalistisk, men jeg skaber også mere ekspressive, 
abstrakte værker. Mine værker skaber ro i rummet. De tiltrækker øjeblikkeligt 
opmærksomhed og er som ofte en del af indretningen. Du kan se eksempler 
på de forskellige teknikker og processer, når du besøger mig i atelieret. Og 
selvfølgelig tage et kig på alle de mange værker. Vi ses.
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Yvonne Lillelund
Trappergården v. Trapholt
Æblehaven 23, 6000 Kolding
Baggrund: Uddannet billedfagslærer og autodidakt maler, Malerskolen Trapholt.

Jeg har altid min tegneblok og mine akvarelfarver med på ture rundt i landet 
eller på ferierejser sydpå. Der søger jeg inspiration i nuet på steder, ting eller i 
naturen. Jeg forsøger at fastholde et indtryk eller en stemning med en skitse 
eller en akvarel. Hjemme i værkstedet arbejder jeg videre med det, som op-
rindeligt fangede min opmærksom. Det kan være at motivet videreudvikles 
med akryl/olie på lærred. En forenkling af motivets oprindelige linjer og struk-
tur danner måske fundamentet i en abstraktion.
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PANTON
30.09.21 – 14.08.22 TRAPHOLT, ÆBLEHAVEN 23, 6000 KOLDING, DANMARK

TIRSDAG TIL SØNDAG: 10.00 – 17.00 • ONSDAG: 10.00 – 21.00 • MANDAG: LUKKET

Farver en ny verden
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By- og Udviklingsforvaltningen 
Kultur og Event, Nytorv 11, 6000 Kolding
Tlf. 79 79 75 20, kultur@kolding.dk
www.kolding.dk/kulturogevent
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