
ELLEN AHRENSBACK ROESGAARD
Kvongvej 501
6800 Varde 
www.ellenporcelain.dk

Samspillet mellem menneske og samfund/ 
menneske og menneske samt menneskets 
natur, er det centrale omdrejningspunkt i min 
kunst. Mine skulpturer er, på den ene eller 
anden måde, aftryk af mennesker jeg har mødt.

BJØRN THOMSEN
Kunstlab, Kulturspinderiet i Varde, 
Vestervold 11, 6800 Varde
Til daglig: Vestergade 25 A, st.th., Varde
www.bjornsart.dk

Aftryk af indtryk kommer af og til med i
maleri- og skulpturprocessen.

ELLEN PEDERSEN
Bloksbjergparken 37
6600 Vejen
www.atelierellen.dk

Nutidige impressionistiske blomstermalerier. 
Med en bagrund på Kunstakademi The
Ridgewood Art Institute NJ. USA.
www.ridgewoodartinstitute.org

JANNE REESE KAALUND
Østergade 32, 1. sal
6700 Esbjerg
www.jannekaalund.dk

Jeg henter megen inspiration ved Vadehavet, 
hvor jeg bor. Derudover bliver jeg inspireret af 
havet og fjorden på Holmsland Klit, hvor jeg har 
sommerhus.

DORIT KNUDSEN
Lykkeskærvej 13
6670 Holsted 
www.dk-rakukeramik.dk

Krukkede damer, gakkede høns, dyr i metermål.
Følg processen ved rakubrændingen. Gennem 
ild, luft og vand skabes det smukkeste unika 
keramik.

JAN NØRHOLM NIELSEN
Kirkegade 4
6740 Bramming
www.nemmehjemmesider.dk/jann

Autodidakt kunstner, der maler naturalisme og 
parafraser. Min inspiration kommer bla. fra fotos, 
som jeg selv har taget. Alle malerierne er udført i 
olie på lærred – ingen lange forklaringer – ta’ det 
som det er!

ANNA MARIE JUNKER
Tværgade 4
6690 Gørding
www.amjunker.wordpress.com

Unika skulpturer i keramik og bronze. Fotos,
malerier mm. inspireret af vores fantastiske na-
tur, gamle kunstskatte og verden omkring mig.

JØRGEN MARTIN PEDERSEN
Vejrup Stenhugger
Gl. Hovedvej 5, Vejrup
6740 Bramming
www.vejrupstenhugger.dk

Jeg er stenhugger og er i øjeblikket inspireret af 
den menneskelige krop. Det bliver til siddende 
og stående mænd og kvinder, torsoer eller an-
sigter. Skulpturerne er robuste i deres udtryk og 
med en let slibning kommer granittens farver 
frem. Velkommen i galleriet.

KATHARINA SCHLEIN
Danmarksgade 25 A
baghuset th.
6700 Esbjerg
www.schlein.dk

For mig er filtning bogstavelig talt en ekstra di-
mension til at arbejde på lærreder med akryl og 
struktur. Det er fascinerende at arbejde med et 
naturprodukt som uld, hvor jeg både anvender 
garn, kartet og kammet uld.

RAGNA BAK HANSEN
Sjovt Design
Kornvangen 32
6705  Esbjerg Ø
www.sjovt-design.dk

Jeg arbejder med mange forskellige slags mate-
rialer, skrot, jern, metal, sten og træ fra stranden. 
Jeg bruger gerne bladguld, sølv eller kobber. 
Jeg er den som altid går og kigger ned, fordi der 
altid lige er noget skrammel, jeg må se på.

JAN HOUBORG
Sdr. Skadsvej 36
6705 Esbjerg Ø
www.janhouborg.dk

SKULPTURER • GRANIT • NATURSTEN •
NYTÆNKENDE • UNIKT • EKSPERIMENTERENDE •
VARIERENDE
Medlem af Blå Døre og Esbjerg Kunstdage.

LOTTE DANGER PEDERSEN
Danmarksgade 25A
baghuset th.
6700 Esbjerg
www.lope-art.dk

Jeg arbejder med keramik i skulpturelle former, 
både i stentøj og lertøj. Men nyder også at ud-
forme brugsting, såsom vaser og skåle. Derud-
over udforsker jeg det todimensionelle udtryk, 
hvor mit foretrukne medie er akvarel.

RENÉ IVERSEN
Galleri Trené 
Vestergade 40
6705 Esbjerg Ø
www.reneiversen.dk

Jeg maler på træ og lærreder og designer brugs-
kunst. Jeg bruger de ting jeg falder over−−både 
nyt og gammelt. Mine kunstværker har en god 
portion humor, men der er også alvorlige tanker 
bag.

BERIT MATHISEN
Bogøvej 4 
6710 Esbjerg V
www.beritmathisen.dk

Jeg arbejder i granit og former det til frodige 
kvinder, vadehavsfugle, fantasifulde ansigter, 
elegante pingviner og mange andre smukke 
ting. Udstilling i galleriet og min japanske have.

KIRSTEN RØJLE
Baunhøjvej 13, Vrøgum
indgang fra Stationsvej  
6840 Oksbøl
www.studio13.dk

Bor nær Oksbøl. Jeg har siden min barndom 
været optaget af naturen, hvis vejrlig, stemnin-
ger, fugle og dyreliv jeg stræber efter at tolke og 
fastholde i mine akvareller og oliemalerier.
Medlem af DANE gruppen: naturkunstnere.dk 
og TidevandVest gruppen: akvarelmalere.dk

JYTTE JESPERSEN
Skovvænget 2, Hjerting
6710 Esbjerg V
www.jyttejespersen.dk

Maleri, mixed medie samt mindre skulpturer. 
Inspirationskilder er naturen og livet omkring 
Vadehavet. Værkerne er et miks af abstraktioner, 
natur og fantasi – tilsat et strejf af humor.

JETTE DÜMKE
Galleri Dymke
Lyngvej 59, Sædding
6710 Esbjerg V
www.dymke.dk

Landskabsmaler. Under den høje himmel med 
det kølige vand, finder jeg mine inspirationer. 
Jeg har i flere år haft et tæt samarbejde med 
skulptør Martin Lichtmann med fællesudstillin-
ger nord og syd for den tyske grænse. Jeg har 
udstillet i Norge, Sverige, USA, Tyskland, Canada.

JENS JØRGEN JENSEN
Karl Andersenvej 13, Sædding
6710 Esbjerg V
www.jensjorgenjensen.dk

Mine malerier er abstraktioner med naturen 
som udgangspunkt, og ender ofte som eksplo-
sioner af farver på store lærreder. Har et nutidigt 
abstrakt udtryk. Har atelier på adressen.

JYTTE KRARUP
Solbakken 5
6710 Esbjerg V
www.jyttekrarup.nu

Jytte Krarup viser unikke smykker i materialer 
som rav, sølv, kobber, ben, horn og forskelli-
ge stene. Smykkerne er inspireret af et nordisk 
formsprog og med et touch af Afrika. Jytte Kra-
rup fejrer i år 35 års jubilæum som smykkekunst-
ner. Der kan også ses malerier i galleriet.

CONNIE BORGEN
Sædding Strandvej 261, Sædding
6710 Esbjerg V
www.connieborgen.dk

Mine værker er inspireret af lyset ved Vadehavet, 
de høje himler og det der skyller i land. Det er 
primært halvabstrakte landskaber med plads til 
fantasien. Desuden arbejder jeg med skulpturer, 
portrætter og loftmalerier. Galleri i Toscana og 
malerkurser samme sted.

JENS LINDBERG
Sædding Strandvej 201, Sædding
6710 Esbjerg V
www.jens-lindberg.dk

Jeg er kunstsmed. Lysten til at skabe, lysten til at 
bruge naturens gaver får mig til at arbejde med 
jern og sten. Mit materialevalg leger ofte med 
kontrasten mellem tyngde og lethed.
Inspirationen henter jeg ved havets sang,
vindens musik og solens dans.

METTE RUNGE
Søndre Tobølvej 6, Hjerting
6710 Esbjerg V
www.galleri-mette-runge.dk

Makrofotografering og fotocollager.
Mine fotos bliver beskåret hårdt og monteres 
utraditionelt på træplade med 3D effekter. Moti-
verne, med blik for de små detaljer og forfaldets 
skønhed, er ofte maritime eller hentet i naturen.

GALLERI SHIP-INN
Hjerting Badehotel
Strandpromenaden 1, Hjerting
6710 Esbjerg V
www.hjertingbadehotel.dk

Udstiller i påsken:
KF Fotografi v/fotograf Kim Fransen.
www.kffotografi.dk

ANN MØLLER
Thorsvej 6a
6840 Oksbøl
www.annmoller.dk

Maleri og mindre skulpturer. Min største inspirati-
onskilde er mennesker og dyr samt samspillet mel-
lem disse, men også naturen spiller med. Stilen er 
figurativ − med et fabulerende strejf.

VINNI BAKKENSEN
Galleri V
Søndersøvej 21, Dyreby
6854 Henne 
www.galleri-v.dk

Fortolkninger af natur, stemning og eksistens 
udført i maleri, glas og skulptur.
Udstilling og arbejdende værksted − få historien 
bag værkerne.

STRAND-GALLERIET.DK
Vejers Havvej 72
6853 Vejers Strand
www.strand-galleriet.dk

Vi har som sædvanlig blandet udstilling med 
galleriets kunstnere.
1. april udstiller grafittikunstnerne Ulrik Schiødt 
og Frederik Hesseldahl.

AGNETE BRINCH
Smedegade 35 D
6800 Varde (Kunsthal vARTe)
www.agnetebrinch.dk

Agnete Brinch er repræcenteret herhjemme og 
i udlandet, bl.a. ved Art Herning, Solo-udstilling 
ved Frederiksborg slot, solo-udstilling München, 
AAF-messen Hamborg mv.

KJELD TRUBERG JENSEN
Kærhøgevej 5
6800 Varde
www.galleritruberg.dk

Akvarelmaleri. Meget eksperimenterende.  
Varieret motivvalg − meget ofte fra naturen og 
opstillinger. Detaljeret men også frit flydende.

STEN BØRSTING
Gravsgade 34
6760 Ribe
www.stenborsting.dk

Jeg arbejder med stentøjsler som brændes ved 
1320 grader. Ovnen brændes med træ i 20-25 
timer. i stærk reduktion. Jeg arbejder som “artist 
in residens” på det danske internationale udvik-
lingscenter på Guldagergaard i Skælskør.

GITTE GRAVER
Agertoften 16, Spandet
6760 Ribe
www.ggglaskunst.dk

En udvikling i kunstnerisk udtryk foregår hos 
mig ofte i ryk. Det er skønt når der er gang i 
udviklingen og træls når man står i stampe. Jeg 
glæder mig til at byde velkommen og vise mine 
nye værker frem.

OLE VIDEBÆK
Mellemdammen 22
6760 Ribe
www.olevid.dk

Kom og se skitser, modeller og færdige arbejder. 
Blandform, ler og bronze. Fra landskabsskulptur 
til menneskefigur. Fra det hårde mod det bløde. 
Bosteder og kroppe mellem jord og himmel.

GALLERI ARTIZAN
Ribe Gågade
Nederdammen 35
6760 Ribe
www.artizan.dk

Artizan er et alsidigt galleri med dansk kunst og 
kunsthåndværk indenfor bl.a. keramik, tekstiler,  
smykker, skulpturer, læder, glas, pil samt billed-
kunst. Du møder altid mindst én af kunstnerne 
i Artizan, som har åbent hver dag.
Arts and crafts. Kunst und Kunsthandwerk.

LARS BOLLERSLEV
Østerfenner 7, Øster Vedsted
6760 Ribe
www.larsbollerslev.dk

Med sine marskmotiver indfanger Lars Boller-
slev det poetiske drama og vadehavets foran-
derlighed. Billederne er på én gang vibrerende 
og monumentale. Farverne gløder og ulmer 
eller fortættes i sortgrå nordisk melankoli.

GALLERI STEMMLER
Dagmarsgade 11
6760 Ribe
www.stemmler.dk

STEMMLER er en galleributik, hvor du kan op-
leve et bredt udvalg af dansk kunsthåndværk 
og design fra ca. 50 værksteder. Der vil løbende 
være små særudstillinger i galleriet.

TOVE LIND
Sdr. Kirkevej 3, V. Vedsted
6760 Ribe
www.tovelind.dk

Hånddrejet keramik i stentøj og porcelæn i et 
enkelt og funktionelt design. Farverne spænder 
fra sarte til varme nuancer, ofte kombineret med 
former og figurer med et grafisk udtryk.

ERNA MØLLER − RIBE GLAS
Hans Tavsens Hus
Torvet 17
6760 Ribe
www.ribeglas.dk

Jeg arbejder i koldglas. Småting, figurer, skåle, 
lamper, skulpturer, billeder etc. Jeg elsker at eks-
perimentere og lege med glasset. Som noget 
nyt er jeg begyndt at arbejde med ler. P.t er raku 
spændende og ideer til hvordan man kan kom-
binere glasset og leret bobler meget aktivt.

MONA LISE MARTINUSSEN
Koldingvej 29
6760 Ribe
www.ribevaev.dk

Jeg væver kirke- og billedtæpper på en
opretstående gobelinvæv efter skitser af
Ullrich Rössing. Billedet er en detalje fra tæppe 
ca. 100 x 75 cm. Garnet farver jeg på værkstedet.

JOHNNA BRUUN-PETERSEN
Grønnegade 24
6760 Ribe
www.vadehavsmaler.dk

Vadehavets og marskens omskiftelige himmel,
lyset og det flade, udstrakte landskab er især de
motiver, som jeg indfanger i mine malerier.
Udstiller i det daglige i Hans Tavsens Hus i Ribe.

ALMA WILLADSEN
Branderup Mark 1
6535 Branderup
www.femenogbosa.blogspot.com

Legen og nysgerrigheden efter det ukendte og 
det magiske ved selve processen er drivkraften, 
når jeg i dag skaber mine værker.

RAVHUSET HENNEBJERG
Bjarke Holtzmann
Vesterkærvej 10
6830 Nr. Nebel
www.ravhuset.com

Jeg producerer udelukkende unika smykker − 
dvs. én af hver. Kig ind og besøg mig i butikken. 
Jeg forarbejder gerne dit eget rav/jet, laver 
gerne dine arvestykker om til brugbare smyk-
ker og i det hele taget kan vi drøfte alle mulige 
designs til f.eks. vielsesringe. 

ELSEBETH ØBERG
Mærkshuset
Mærskvej 10, Bork,
6830 Nr. Nebel 
www.maerskhuset.dk

Udtryk i farver af det aftryk, som det åbne land-
skab har sat i mit sind. Udtryk, med det aftryk, 
som ild og aske har sat på min keramik. Der- 
udover flere vestjyske kunstnere, unge som 
gamle, der sætter aftryk i sindet.

TINA HENNEBERG
Storegade 23
6855 Outrup 
www.tinahenneberg.dk

Jeg er kolorist. Farverne er mine ord, mine tan-
ker og mentale stemninger. Farverne har, i min 
optik, evnen til at røre “den anden”, hvor det tal-
te ord hurtigt kommer til kort. Når jeg går ind i 
og ned i et værk, gør jeg det uden forudgående 
skitser og uden at planlægge.

LARS WELLENDORF
Mærskhusvej 2
6830 Nørre Nebel
Instagram: l.welle

Keramiker blev jeg tilbage i 1988 fra Aarhus 
Kunstakademi. Det er fortrinsvis keramik jeg 
viser under kunstrunden − brugsting i stentøj, 
krus, kander, skåle og dertil forskellige unikaar-
bejder. Derudover maler jeg akvarel og akryl på 
bla. papir, træplader.

KAREN HESTBECH
Tane Hedevej 42
6857 Blåvand
www.karenhestbech.wix.com/ 
karenhestbech

Maler og tegner. Finder inspiration i naturen i og 
omkring Blåvand. Maler både naturalistisk og 
abstrakt. Laver desuden “skrot art” af genbrugs-
materialer samt mindre skulpturer. Karen har 
udstillet flere steder, bl.a. Tirpitz.

BIRTHE JOHANSEN
Troldholmvej 9, Vrøgum
6840 Oksbøl

Min arbejdsproces er bevidst intuitiv og ekspe-
rimenterende, og mine værker er i en konstant 
proces. Jeg søger efter, hvad der gemmer sig 
bag værket og netop få det frem i lyset. Man kan 
på en måde sige, at jeg forsøger at “snakke for-
bi” værket, og se, hvad der egentlig gemmer sig.

MONA NYGÅRD HANSEN
Juulsvej 12
6800 Varde
www.kunstogkluns.wordpress.com

Mine malerier opstår gennem en eksperimen-
terende proces. Jeg bruger mange forskellige 
medier for, at komme frem til et bestemt udtryk. 
Det ekspressive landskabsmaleri optager mig 
meget. Jeg stræber efter, at malerierne giver be-
skueren en fornemmelse af glæde og fordybelse. 

EBBE PALUDAN
Buen 12
6840 Oksbøl
www.ebbepaludan.dk

Mine motiver melder sig selv i vejret og lyset, 
når jeg færdes udenfor. Det er især mennesker 
og fugle ude ved havet, men det er også de fine 
gamle plantager med deres farverigdom året 
igennem. I kan se et stort antal malerier i atelie-
ret på min bopæl.

AGNETHE VESTERGAARD PEDERSEN
Lærkeholtvej 8, Skovlund
6823 Ansager

I mit arbejde med kunsten er det vigtigt at mine 
værker har kant/ kommenterer.
Skønhed har mange ansigter. Grafik er blevet 
min foretrukne arbejdsform − dejlig fysisk.

KERAMISK KONTOR
Tane Hedevej 63,  Ho
6857 Blåvand
www.keramiskkontor.dk

Hos Keramisk Kontor kan man opleve Karen 
Nybro Mogensen & Jesper Clausens egne pro-
duktioner af keramik, samt et udvalg af dansk 
kunsthåndværk & design.

GALLERI NORNAC
Bejsnapvej 20
6870 Ølgod
gallery-nornac.jimdo.com

Alexandra (grafik og foto), Harald (maleri mm.) 
og Finn (foto). 3 kunstnere − 3 udtryksmåder. 
Fantasi, æstetik , underfundighed og humor er 
ord, der kan sættes på værkerne. 

SUSANNE GEMMER
Biltoftvej 1,  Næsbjerg
6800 Varde
www.gemmer.dk

Ekspressiv abstrakt kunst fuld af energi med 
mange forskellige grader af intensitet, en vek-
selvirkning mellem spænding og ro. Gemmer 
for søger at gøre sine oplevelser og sine følelser 
almene og vedkommende, og du er velkommen 
til at besøge atelieret, der er fyldt med kunst, der 
til stadighed forandres.

SOLVEIG BRUUN − POTTEKONEN
Gl. Landevej 58
6800 Varde
www.lerogild.dk

Milebrændte oldtidskar og jydepotter. 
Unika bålbrændt lertøj skabt i samspil mellem 
natur og håndværk. 
Hvidt lertøj med hestehårs krøllede leg på den 
gloende, glittede overflade − en brændings-
metode brugt af de gamle indianere. 
Lerets lange historie fascinerer og inspirerer!

LINDA SEJERSEN THOMSEN
Abildhedevej 3, Nordenskov
6800 Varde
www.linda-sejersen.dk

Linda er uddannet grafisk designer. Inspiratio-
nen henter hun på rejser og i de nære omgivel-
ser. Hun arbejder i flere serier. KO-produktion: 
humoristisk serie, hvor begreber som ko-ven-
ding, ko-fanger, ko-mmode, ko-driver, ko-misk, 
ko-laps, ko-kasser osv. får en hel ny betydning. 

H. LAUSE SØGAARD
“Galleri Når Skiltet Er Ude”
Ho Bugt Vej 41, Kjelst
6852 Billum
www.lauseart.blogspot.com

Velkommen i mit atelier, galleri og hjem − hvor 
du kan se skulptur i træ, maleri, relief, træsnit, 
kunsthåndværk og blandform. Egne værker i en 
god blanding af ekspressionisme, symbolisme, 
oprindelig kunst ... I haven kan du nyde din med-
bragte madkurv − og udsigten over Ho Bugt. 

KUNSTHAL vARTe
Smedegade 35 D, 6800 Varde
(indgang fra Spigerborgade)
www.varte.dk

I Kunsthal vARTe vil man kunne opleve udstil-
lingen “KVINDER DER FORANDRER VERDEN” af 
Agnete Brinch. Ansigter fra stærke og indflydel-
sesrige kvinder, fascinerer og betager os som 
beskuer.

EDITH BAUN 
Hyldehaven 43
6800 Varde
www.edithbaun.dk

Jeg er autodidakt kunstner, men har malet i 
mange år. Mine billeder er inspireret af naturen, 
skoven, den vilde vestkyst, og området mellem 
hav og fjord, samt fra mine malerejser til Færø-
erne. Som noget nyt, maler jeg på Nepalpapir 
med akryl, sprit og bobler. Det er meget spæn-
dende og det er der kommet flere billeder ud af. 

SIGNE KLINKERT
Havbakken 155
6710 Esbjerg V
www.signeklinkert.dk

Atelier i Hjerting, som udstiller spændende 
malerier, tegninger og unika pynt af genbrugs-
materialer. Kunstneren arbejder med kontrasten 
mellem maleriets drømmeagtige, frie udtryk og 
tegningens grafiske, afgrænsede linjer.

ALF PEDERSEN
Galleri Fornæs
Vesterhavsgade 123 (gammelt fiskerhus)
6700 Esbjerg
www.alfp.dk

Mine værker spænder bredt fra abstrakt til street-
art. Farverne er ofte meget stærke og vilde, hvil-
ket er blevet et kendetegn for mine værker. Jeg 
arbejder med forskellige materialer fra lærreder 
over drivtømmer til gamle lysskilte. Mit atelier er 
et fantastisk gammelt fiskerhus på Esbjerg havn.

ANNA FRANG
Østergade 32, 1. sal
6700 Esbjerg
www.annafrang.dk.dk

Jeg er født i Athen men har boet i Danmark det 
meste af mit liv, hvor jeg har fungeret som lærer 
og også arbejdet som billedkunstner. Jeg har 
malet portrætter og naturbilleder både fra
Danmark og Grækenland i olie og akryl.

RÚNA HANSDÓTTIR
Østergade 32, 1. sal
6700 Esbjerg
www.runahansdottir.com

Mine malerier er ofte inspireret af den færøske 
natur, hvor jeg tolker forskellige stemninger 
gennem farver og streg.

ARLETTE SKODBORG-JØRGENSEN
Tvillingernes Kvarter 116
6710 Esbjerg V
www.arletteskunst.dk

Jeg maler akvareller, fremstiller collager, akryl-
malerier; gelli-print etc. Inspiration finder jeg i 
naturen og i mine omgivelser samt på rejser.

MARIANNE LODAHL MORTENSEN
Nørregade 68, kld.
6700 Esbjerg
www.gallerisela.dk

Billedkunstner. Arbejder bredt med motiver og 
medier i en naturalistisk, ekspressiv stil.
Oliemaleri, akvarel, pastel, kultegning.

NIELS KONGSBAK
Galleri  Niels Kongsbak 
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
www.gallerikongsbak.dk

Jeg arbejder med maleri og arbejder på papir. 
Farver betyder meget for mig, og jeg vil gerne 
have livsglæden frem i mine billeder. Så kom 
forbi og oplev en verden i farver og se samtidig 
de andre kunstnere og kunsthåndværkere i 
galleriet.

FLEMMING RENDBO
Sædding Strandvej 145 B
6710 Esbjerg V
www.flaming-rainbow.dk

Billedkunstner med hang til Pop Art og anven-
delse af  materialer såsom drivtømmer, mø-
beldele og gamle gulvbrædder til sine rustikke 
værker. Stilen er rå og nutidig og motivverde-
nen hentes i filmens, litteraturens og musikkens 
verden. 

IBEN HOLM KONGSBAK
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
www.kongsbakfoto.dk

Fotografier. Motiver fra naturen, storbyen, den 
særlige detalje tæt på: udtrykket spænder fra 
det enkle, det koloristiske til det grafiske.
Billederne er ikke bearbejdet i photoshop eller 
lignende.

MARIANNE SIGERSTED
Ortenvej 173
6800 Varde
www.gallerimasi.wordpress.com

Oliemalerier drejer sig om landskabsabstraktion 
med bund af collage. Mange billeder ender op 
med en mulig indbygget politisk aktualitet, som 
kan fortolkes. Motiverne hentes oftest her fra 
“VandkantsDanmark” og landskabet omkring 
mit atelier.

BIRTHE GAWINSKI
Kunstlab, Kulturspinderiet i Varde, 
Vestervold 11
6800 Varde
www.gawinskiphoto.dk
Fotografiske kontraster. Jeg er autodidakt kunst-
fotograf og interesserer mig især for temaer 
som: makro, dyredetaljer og abstrakte motiver 
(rust og bark).

GITTE VAMMEN KERAMIK
Hallumvadvej 29, Kærup
6851 Janderup
www.gittevammen.dk

Gitte Degnemark arbejder passioneret med por-
trætkunsten. Det handler ikke kun om at male et 
vellignende portræt − men i langt højere grad 
om at udforske mennesket bag ansigtet. Ved at 
tegne og male på bla aviser, fotos og collage, til-
føjes der stemninger, billeder og ord, som føjer 
en ekstra dimension til Gittes værker.

GITTE DEGNEMARK
Vibækvej 36, Alslev
6800 Varde
www.gittedegnemark.dk

GITTE VAMMEN KERAMIK
Hallumvadvej 29, Kærup
6851 Janderup
www.gittevammen.dk

Drejede og modellerede brugsting og unikke 
elementer, Keramikkens overflade bearbejdes 
med stempler og aftryk, og mønstrenes
gentagelser giver formen et nyt liv.
Unikke relieffer og fliser til væggen, gulvet eller 
muren.

GITTE VAMMEN KERAMIK
Hallumvadvej 29, Kærup
6851 Janderup
www.gittevammen.dk

KUNSTNERHUSET
Skærbæk Fritidscenter
Storegade 46
6780 Skærbæk
www.kunstnerhuset-vadehavet.dk

Besøg Kunstnerhusets påskeudstilling og oplev 
samtidig de helt særlige vævede værker, udlånt 
af Statens Kunstfond og den permanente ud-
stilling i hele centeret. Her er kunst i hele huset 
– hele året.

SØREN RUNDSTRØM
Kløvermarken 36
6690 Gørding
www.rundstroem-unika-raku.dk

Jeg finder stor glæde ved at arbejde med kera-
mik, hvor det hovedsageligt er rakuteknikken, 
jeg bruger som udtryk i mine værker. Dog be-
væger jeg mig også lidt over i stentøjs genren. 
De fleste af mine ting er hånd-modelleret eller 
kvæstet op. Jeg bliver inspireret af hverdagen, 
et udtryk, en undren, en holdning.

ANNETTE OG VENNER
6 KUNSTNERE MØDES
Folkekulturhuset Rebbølcentret
Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev
www.kuenstler-treffen-sich.jimdo.com

Venskabsprojekt med kunstneren Annette 
Mewes-Thoms – danske og tyske kunstnere 
samt en gæst fra Indien viser maleri, tegning, 
skulptur og fotografi.

BIRKELEV NATURKUNST
Birkelev 7, Birkelev
6780 Skærbæk
www.birkelevnaturkunst.dk

Pileflet, træskulpturer, eventyrskov, citatsti,
vinterhave og en masse dyr. Vi holder arbejden-
de værksted under Kunstrunden.

BERTINA KÆRAGER-VAN EIJCK
Højsetvej 9
6534 Agerskov
www.duseedesign.dk

Velkommen til at se på mine nye engle i skulp-
turhaven og velkommen i mit galleri, hvor engle 
og dæmoner svæver i rummet blandt andet.

PERNILLE BEJER
Byvej 2, Ballum
6261 Bredebro
www.pernillebejer.dk

Grafiske tryk i gode mængder. Her er abstrakte 
kontraster kombineret med naturens elementer 
og tilstande. Sort, hvid og måske farve. Eksperi-
menter og kendte teknikker spiller sammen. 
Velkommen i mit grafiske værksted, hvor I kan 
komme tæt på værker og processer.

TRINE THEUT
Vester Vedsted Byvej 32,
Vester Vedsted
6760 Ribe
www.facebook.com/galleritheut

Emilie Zolas vending om, at “kunst er et stykke 
natur set gennem et temperament”, er som 
skabt til Trine Theuts billedverden, der udstråler 
en glæde, en forundring og en betagelse af den 
natur, der stadig betyder så meget for os.
Tom Jørgensen (Kunstavisen).

ANNELISE KJÆR SØRENSEN
Gårdkrogsvej 10
6780 Skærbæk
www.aks-kunsthaandvaerk.dk

Jeg syr tøj i naturmaterialer i forskellige kvali-
teter og strukturer. Alt håndfarves og sys i eget 
design med mange detaljer for at bryde det 
ensfarvede look. Også bestillinger tilrettet kun-
dens mål.
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KONKURRENCE
Vind kunst

Når du besøger Kunstrunden i påsken,  
har du mulighed for at vinde et kunstværk  

eller en overnatning. Det eneste du skal gøre er 
at besøge mindst 4 steder.

Du får udleveret et Kunstrundepas og  
et klistermærke det første sted, du besøger. 

Når du har besøgt 4 steder,
har du fået 4 klistermærker i passet.

Du skal blot aflevere passet til en af deltagerne,
så er du med i lodtrækningen. 

Der er over 50 gavekort i konkurrencen
til en samlet værdi på over 40.000 kr.

Hvis du vinder et gavekort til et kunstværk,
kan du selv vælge værket hos kunstneren. 

Du kan kun vinde ét gavekort.

Velkommen til Kunstrunden 
Sydvestjylland 2018 

I påsken løber en kæmpe kunstbegivenhed
af stablen i Sydvestjylland. Hele 106 atelierer,

gallerier og museer vil have åbent 3 dage,
og det er en enestående chance til at besøge

det aktive kunstliv i Sydvestjylland. 
Vi anbefaler dig at gemme kataloget,

så du har kunstnernes adresser næste gang
du får lyst til at se på kunst i Sydvestjylland.

www.kunstrunde.dk

Kunstrunden 2018 er støttet af:

Toosbuys Fond, Ole Kirks Fond, Sydbanks Fonde,
Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Esbjerg Fonden,

Tønder Kommune, Arbejdernes Landsbank, 
Business Region Esbjerg, Lund Skilte og Rosendahls a/s

PÅSKEN 2018
www.kunstrunde.dk

Fredag 30. marts
Lørdag 31. marts
Søndag 1. april
Alle dage kl. 11.00-17.00

106
gallerier, kunsthåndværkere & atelierer

FÅ HJÆLP PÅ TURISTKONTORET
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KORT OVER KUNSTRUNDEN 2018
KUNSTFERIE I PÅSKEN

Kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer er klar til at tage imod gæster
og vise, at der skabes god kunst og kunsthåndværk i Sydvestjylland.

Om man vil bruge en eller flere dage på Kunstrunden
Sydvestjylland er selvfølgelig en temperamentssag,

men der er masser af muligheder for
at lave en kunstferie ud af påsken. 

Kontakt et af vores turistbureauer, som kan
anbefale overnatnings- og spisesteder.

Vi glæder os til at tage imod jer. 

God fornøjelse!

VIND 
KUNST
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Ostern 2018 läuft das bisher größte Kunstereignis in Süd-
westjütland vom Stapel. Insgesamt 106 Ateliers, Galerien 
und Museen haben drei Tage lang geöffnet und bieten Be-
suchern so eine einmalige Gelegenheit, sich einen Eindruck 
vom aktiven Kunstleben in Südwestjütland zu verschaffen.

Planen Sie Ihre Route selbst
Auf der Karte haben wir die verschiedenen Ateliers, Galerien 
und Museen, die geöffnet haben, gekennzeichnet. Trotz-
dem kann es schwierig sein, die einzelnen Orte zu finden, da 
die Künstler/innen häufig sehr abgelegen wohnen.
Halten Sie nach dem Logo Ausschau.
 
Kunstrunden ist juriert Um ein hohes künstlerisches Niveau 
zu sichern, wurden die Teilnehmer an Kunstrunden Sydvest-
jylland einer Jurierung unterzogen. 

Kunst zu gewinnen
Wenn sie Ostern Kunstrunden besuchen, haben Sie die 
Möglichkeit, ein Kunstwerk zu gewinnen. Sie müssen nur 
mindestens 4 Stellen besuchen.

Am ersten Ort, den Sie besuchen, bekommen Sie einen 
Kunstrunde-Pass ausgehändigt sowie einen Auf-kleber als 
Beweis für den Besuch. 

Wenn Sie 4 Stellen besucht haben, haben Sie 4 Aufkleber
im Pass. Es gibt über 50 Geschenkgutscheine mit einem
Gesamtwert von über DKK 40.000.

Wenn Sie einen Geschenkgutschein für ein Kunstwerk 
gewinnen, können Sie das Werk selbst beim Künstler/bei 
der Künstlerin auswählen.

HERZLICH WILLKOMMEN BEI KUNSTRUNDEN SYDVESTJYLLAND 2018

During the Easter of 2018 the so far biggest art event in 
South West Jutland will be launched. 106 studios, galleries 
and museums will be open for three days and offer visitors 
a unique opportunity to get an impression of the active art 
life in South West Jutland.

Plan your own route
On the map we have marked the different studios, galleries 
and museums that are open.

Still it may be difficult to find the different locations, as
artists often live off the beaten track.
So Watch out for the exhibition logo.

The Art Route has a jury to ensure a high artistic level, and 
all the participating artists are evaluated by this jury.

Art works to be won
When you visit the Art Route, you have the opportunity to 
win a work of art. All you have to do is to visit at least four 
different locations.In the first location you visit, you will get 
an art route passport and a sticker to prove your visit. When 
you have visited 4 locations, you have four stickers in your 
passport. There are over 50 art vouchers with a total value of 
40.000 DKK. If you win a gift voucher for a work of art, you 
can pick a work of art of your own choice from the artist’s 
collection.

WELCOME TO THE SOUTH WEST JUTLAND ART ROUTE 2018
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Kunstrunden Sydvestjylland
Like os på facebook og bliv opdateret.

KUNSTRUNDEPASKunstrundens åbningstider i påsken:Fredag, lørdag og søndag 
Alle dage kl. 11.00 - 17.00

www.kunstrunde.dk

VisitEsbjerg
Skolegade 33, 6700 Esbjerg

Tlf. 7512 5599 · www.visitesbjerg.dk

VisitRibe
Torvet 3, 6760 Ribe, 

Tlf. 7542 1500 · www.visitribe.dk

Fanø Turistbureau
Rådhuset, Skolevej 5-7, 6720 Fanø
Tlf. 7026 4200 · www.visitfanoe.dk

Varde Turistinformation
Otto Frellos Plads 1, 6800 Varde

Tlf. 7527 1800 · www.visitwestdenmark.dk

Blåvand Turistbureau
Blåvandvej 25, 6857 Blåvand

Tlf. 7527 1800 · www.visitwestdenmark.dk

Blåvandshuk Fyr Turistinformation
Fyrvej 106, 6857 Blåvand

Tlf. 7527 5411 · www.visitwestdenmark.dk

Henne Strand Turistinformation
Strandvejen 415 A, 6854 Henne

Tlf. 7528 8670 · www.visitwestdenmark.dk

Tønder Infocenter
Storegade 2-4, 6270 Tønder

Tlf. 7370 9650 · www.visittonder.dk

Rømø Rømø Turistbureau og Infocenter
Juvrevej 6, 6792 Rømø

Tlf. 7370 9650 · www.romo.dk

MARIANNE PERMIN
Løjtved Gl. Skole
Bjerndrupvej 15
6240 Løgumkloster

Løjtved Gl. Skole − rummer værksted og udstil-
lingsrum. Her arbejdes der med ord, tegning, 
grafik, keramik. Der er kaffe på kanden.

HANNE B. SÖNNICHSEN
Hanne i Højer
A. R. Kjærbysvej 8
6280 Højer
www.hanne-i-hojer.dk

Butik og væveværksted med produktion og 
salg. I år desuden helt nyt galleri med præsen-
tation af mine egne billedtæpper, tegninger og 
akvareller.

KIRSTEN SKOV BJERRE
Hohenwarte, Siltoftvej 2
6280 Højer
http://kunstnerportal.bkf.dk/web/ 
kirstenskov-bjerre

Kirsten Skov Bjerre er uddannet ved NTNU KiT, 
Kunstakademiet i Trondheim hvor hun afslut-
tede sin MFA Master in Fine Art i 2014. Siden da 
har hun arbejdet som udøvende kunstner i både 
Norge og Danmark. Kirstens hovedmedie er film 
og videoinstallation.

RUNE ROTEVATN
Hohenwarte, Siltoftvej 2
6280 Højer
https://dk.linkedin.com/in/rune-
rotevatn-017aa283

Multikunstner Rune Rotevatn har arbejdet 
med sit kunstneriske udtryk gennem mange år, 
kunstuddannelse fra flere hospiteringsophold 
på det anerkendte L’Academie Port Royal i Paris. 
Pennetegninger udført med pen & blæk alene 
eller i kombination med akvarel. 

GHITA BECK SVENSEN
Strandvej 2
6280 Højer
www.ghitas.dk

Maleri og grafik i marskbyen Højer. Atelier og 
galleri i gammel marskgård. Kunsten er i høj 
grad inspireret af landskabet, dyrene, tankerne 
og den høje himmel − også selvom udgangs-
punktet er moderne kunst.

BIRGITTE VALENTIN  
ATELIER & GALLERI
Nørregade 17 
6280 Højer
www.birgitte-valentin.dk

Den nordiske naturs magiske verden, hvor
vibrationen af farver og former flyder, er en
endeløs inspirationskilde for Birgitte Valentin.
Plante og dyreriget, med deres udtryk og
former.

JYTTE LYSGAARD
Højer Pottemageri
Skolegade 13
6280 Højer
www.jyttelysgaard.dk

Butik og arbejdende værksted.
Motto: 
Keramik skal være en fryd for øjet
Keramik skal være rart at røre ved
Keramik skal skabe glæde

KUNSTEN GALLERI & RESTAURANT
Skolegade 1
6280 Højer
www.facebook.com/kunstenhojer

Galleriet er et udstillingssted, som udstiller pro-
fessionelle kunstneres værker, lokale såvel som 
internationale. Vi udstiller forskellige kunstfor-
mer, blandt andet malerier og skulpturer i metal, 
træ og bronze og håndlavet møbelkunst. Vi skif-
ter udstillinger løbende.

JANE BOES
Emmerlev Klev 8, Emmerlev
6280 Højer
www.janeboes.dk

På kanten af vadehavet arbejder jeg i mit lille 
værksted. Jeg tilbyder naturvandring med
skitseblok og anderledes malekurser med fx. 
mindfulness, yoga og meditation.

MOGENS DAVIDSEN STUDIO
Sønderbyvej 7, Daler
6280 Højer
www.davidsen-keramik.dk

Skulptur i bronze og keramik. Maleri. Grafik. 
Brugskeramik. Skulptur og maleri har inspiration 
i  fragmenter af natur, arkitektur og menneske-
kroppen. Bronzeskulpturerne er støbt på eget 
støberi. Keramikskulpturerne er brændt som 
RAKU.

JØRGEN ROSENGAARD
Kærvej 63, Jejsing
6270 Tønder
www.jorgen-rosengaard.dk

Udstilling og arbejdende værksted/atelier.
Maleri, grafik samt tegning/akvarel.
Medlem af Billedkunstnernes Forbund BKF og
Fyns Grafiske værksted.

BODIL ARBJERG LUNDBY
Nørremølle 14, Nørremølle
6280 Højer
www.arlu.dk

Bodil Arbjerg Lundby arbejder med skulptur og 
tegninger. Hun bor i Tøndermarsken mellem 
Højer og Rudbøl. I stenskulpturerne ses respek-
ten for stenens urform, og i kultegningerne fan-
ges motivet i den sort hvide skala ofte med få 
streger. Medlem af Dansk Billedhuggersamfund 
og Sønderjydske Kunstnere.

UBV6 – KULTURCENTER
KUNST – MUSIK – TEATER
Ubjergvej 6, Sæd
6270 Tønder
www.ubjergvej6.com

I Gunnar Kristinssons og Claudia Picenonis Kul-
turcenter byder vi på diverse kulturelle projekter 
indenfor kunst, musik og teater. I påsken udstil-
ler vi således kunst-billedinstallationen ”Pixel 
I” af Gunnar Kristinsson. Billedinstallationen er 
sammensat af forskellige små billeder.

REGIN JØRGENSEN
Strucksallé 21
6270 Tønder
www.regin.mono.net

Regin maler i 3 kategorier: Det abstrakte land-
skab, det naturalistiske landskab og portrættet. 
Besøg hans galleri/atelier i Strucksallé 21
i Tønder. Ofte et bredt udvalg af malerier.

AASE-LENE LYSGAARD MADSEN
BY MADSEN.DK
Højer Antik og Livsstil
Storegade 6, 6280 Højer
www.bymadsen.dk

Galleri og arbejdende værksted. Med forskellige 
tekstiler teknikker inden for den tekstile verden 
arbejdes og fremstilles der tørklæder og unika 
tekstiler til beklædning og boligen − gerne med 
Vadehavets natur som inspiration.

GALLERI STRÆDET 9
Strædet 9, Møgeltønder
6270 Tønder
www.galleristraedet.blogspot.com

Udstillere:
Bodil Arbjerg Lundby og Dan Thuesen.

HANNE KNUDSDATTER
Mølleparken 17
6240 Løgumkloster
www.knudsdatter.dk

Jeg udtrykker mig meget forskelligt, men een 
ting står fast, og det er, at jeg er meget påvirket 
af musik, og der gælder det både klassisk og 
jazz. Og så må jeg endelig ikke glemme havens 
fugle. De giver inspiration hele tiden. Op til 
Kunstrunden vil jeg arbejde med træsnit. 

ANNE GUDME-KNUDSEN
Lykkevej 8, Øster Højst
6240 Løgumkloster 
www.kunstguldsmeden.dk

Mine smykker har udspring i min finurlige hjer-
ne. Du kan møde sprudlende fantasifuld og 
fjollet kunstner, der har sit helt eget udtryk i 
smykkerne.

INGER HOLST SØRENSEN
Østergade 11c, stuen
6240 Løgumkloster 
www.ingerholst.dk

Mit tekstile kunsthåndværk kan være: Det tra-
ditionelt vævede ofte tilsat lidt eksperimenter 
eller det mere skulpturelle.

NIELS GUNNI VASE
Lykkevej 8, Øster Højst 
6240 Løgumkloster 
www.vaseguld.com

Naturen er en uudtømmelig kilde, hvorfra jeg 
henter former og inspiration til smykker.
Smykket skal fremhæve brugerens personlig-
hed gennem håndværk og design.

HJERTING KIRKE
Hjerting Byvej 13
6710 Esbjerg V
www.hjertingkirke.dk

Lørdag d. 31. marts 2018, kl. 14.00-14.30
Robert Jacobsen har lavet en meget speciel 
altertavle i Hjerting Kirke samt nogle smukke 
glasudsmykninger. Tove Porsholdt Andersen fra 
Hjerting Kirke vil fortælle om det kunstneriske 
arbejde, som Robert Jacobsen her har udført.

MØGELTØNDER KIRKE
Sønderbyvej 2, Møgeltønder
6270 Tønder
www.mogeltonderkirke.dk

Søndag d. 1. april 2018, kl. 14.00-14.30
Møgeltønder Kirke har en meget flot, traditionel 
kirkelig udsmykning med kalkmalerier og nogle 
meget store loftsmalerier. Kirken er et besøg 
værd, og der vises rundt og fortælles om kirkens 
udsmykning.

RIBE DOMKIRKE
Torvet 
6760 Ribe
www.ribe-domkirke.dk

Fredag d. 30. marts 2018, kl. 14.00-14.30
Carl Henning Pedersen har udsmykket Ribe 
Domkirke, og du har nu muligheden for at få et 
godt indblik i denne fantastiske udsmykning.
Richard Kværnø vil gennemgå Carl Henning 
Pedersens arbejder i kirken.

NYMINDEGAB MUSEUM
Vesterhavsvej 294, Nymindegab
6830 Nr. Nebel
www.vardemuseum.dk
Åbent kl. 10-16. Entré. Mandag lukket.

Museet udstiller værker af både lokale og inter-
nationale kunstnere med relation til Nyminde-
gab-området, blandt andre Laurits Tuxen og 
Johannes Larsen.

MUSEER

JANUS
VESTJYLLANDS KUNSTMUSEUM
Lærkevej 25, 6862 Tistrup
www.janusbygningen.dk
Åbent kl. 13-16. Entré.

Aktuelle udstillinger i påsken. SILENCE & ECHO: 
En sansefuld udstilling der viser maleri, skulptur, 
vævning og installation. ELISABETH BERGSØE: 
Nonfigurative værker, hvor form og farve udgør 
de vigtigste virkemidler.  

MUSEER

ESBJERG KUNSTMUSEUM
Havnegade 20, 6700 Esbjerg
www.eskum.dk
Åbent alle dage i Kunstrunden kl. 10-16. 
Entré.

10. februar – 13. maj – selvspejlinger
Hvordan kan kunsten inddrage betragteren på 
direkte og personlige måder? Hvordan kan vi 
spejle os selv i kunsten? Og hvordan kan kun-
sten spejle den tid, vi lever i? Med værker af bl.a. 
Olafur Eliasson, Nina Saunders, Michael Kvium 
og Claus Carstensen. 

MUSEER

KUNSTMUSEET I TØNDER
Wegners Plads 1
6270 Tønder
www.msj.dk
Åbent kl. 10-17.  Entré.

Per Kirkeby i kæmpeformat – bronzerelieffer. 
Finland 100 – finsk kunstdesign.
Skatkister af dansk keramik.
Modernistisk dansk maleri.

MUSEER

MUSEUM FRELLO 
Kirkepladsen 1 
6800 Varde
www.ottofrello.dk
Åbent kl. 10-16. Entré.

På Museum Frello findes en permanent
udstilling af kunstneren Otto Frellos værker.  
I løbet af året vises skiftende udstillinger.

MUSEER

VEJEN KUNSTMUSEUM
Østergade 4
6600 Vejen
www.vejenkunstmuseum.dk 
Åbent kl. 11-17. Gratis entré.

I påsken kan man se både museets faste samling 
af dansk kunst fra tiden omkring 1900, centreret 
om billedhugger Niels Hansen Jacobsen, og gå 
på opdagelse i den aktuelle udstilling Art & Na-
ture af billedkunstner Camilla Berner.
For børnene er der opgavejagter.

MUSEER

MUSEET HOLMEN
Østergade 13
6240 Løgumkloster
www.museetholmen.dk
Åbent alle dage kl. 11-17. Entré.

Peter Bastian: Mennesket og Kunstneren
23. marts-26. august 2018.
I samarbejde med boet efter Peter Bastian viser 
Museet Holmen en udstilling om denne store 
danske kunstner. Tegninger, akvareller, musik, 
lydspor og litterære tekster.

RIBE KUNSTMUSEUM
Sct. Nicolaj Gade 10, 6760 Ribe
www.ribekunstmuseum.dk.
Åbent kl. 11-16 / Lukket mandag 
(dog åbent 2. påskedag). Entré

Foruden Ribes samling af dansk kunst 1750-1950 
vises særudstillingen “Aftryk af liv – John Olsen 
80 år”. John Olsens kunst har altid været vold-
som, sanselig og nærgående. Udstillingen “Af-
tryk af liv” giver overblik over syv årtiers kunst 
fra en af Danmarks store naturskildrere.

BRAMMING EGNSMUSEUM
Pederstræde 4
6740 Bramming
www.brammingegnsmuseum.dk
Åbent kl. 13-16. 

”Tidevand” – akvareller fra Sydvestjylland.
Udstilling med TIDEVAND, en sammenslutning 
af 25 lokale akvarelmalere fra Esbjerg, Bram-
ming, Ribe og Vardeområdet, som sammen ar-
bejder, inspirerer og udfordrer hinanden.
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