Kunstudstilling &
Gadegalleri i Løgstør
i påsken 2019

Møllers Plads, (tidl. Garant Møbler, indkørsel ved
Røde Kors Butikken, Østerbrogade 29) Løgstør
24 kunstnere udstiller: Maleri, keramik, akvarel,
stenkunst, filtning, design jakker og strik
Alle påskedage kl. 11 – 16
Påskelørdag: event med arbejdende værksteder kl. 11 - 14
https://www.facebook.com/Kunst-i-Løgstør-Omegn
Fri entre.
KUNSTUDSTILLING & GADEGALLERI I LØGSTØR

Velkommen til

Kunstudstilling & Gadegalleri
Igen i år bliver der påske-kunstudstilling i Løgstør. Det er den nye forening: Kunst i Løgstør & Omegn, der
står for arrangementet.
Udstillingen foregår som en stor fællesudstilling i det tidl. Garant i Løgstør midtby, hvor hele 24 kunstnere
udstiller: Maleri, keramik, akvarel,
stenkunst, filtning, design jakker og
strik.
Ud over udstillingen i Garant, som
i år også rummer hele førstesalen,
vil der blive skabt en spændende
kunstudstilling i alle butikker i forretningsgaden i Løgstør. Derudover
laver vi en totaludsmykning af hovedgaden med gule, lilla, orange
og grønne påskefarvede silkebånd i
forskellige tykkelser på ca. 25 træer. Der vil blive ophængt tekster på
vers om påsken, som er lamineret og
forstørret, så de nemt kan læses af

besøgende og give mulighed for at
synge sig igennem hele gaden. Sidste år havde vi ca. 700 besøgende.
Der er skabt et fint samarbejde med
bl.a. Handelsstandsforeningen og
Løgstør Kirke.
Påskelørdag vil der blive en event i
Garant med arbejdende værksteder.
Der bliver karikaturtegning og mulighed for at prøve vævning. Derudover
musikalsk indslag med Niels Villadsen.
Hele påsken kan man deltage i lodtrækningen om et maleri med åben
dør af Birthe Kjærsgaard. Vinderen
af lodtrækningen får direkte besked
umiddelbart efter påske.
Vi håber, at gæsterne som kommer
på besøg i Løgstør i påsken, vil få en
fin og stemningsfuld oplevelse.

Anette Mains Vestrup
a-vestrup@sol.dk · www.mains-art.dk
Instagram: artbymains
Tlf. 20 89 19 84

Maleri
Mine billeder er fortrinsvis abstrakte med det genkendelige fra bl.a. naturen. For mig er det at
male et ekstra krydderi i hverdagens glæder og oplevelser, der kommer til udtryk i form og farver.

Annette Holm Frandsen
annetteholmfrandsen@gmail.com
facebook: AF.maleriet
Tlf. 51 34 60 74

Maleri
Lyst og leg med stærke farver bringer fantasi - og mine spontane motiver frem. De gør mig glad
- og når glæden også deles af andre - så er mit mål til fulde nået.

Birthe Kjærsgaard
birthe@kreative.dk · www.kreative.dk
Tlf. 22 55 65 18
Maleri
Jeg har levet af min kunst siden 1974. Flere censurerede udstillinger. Malekurser i Grækenland, Spanien, Norge Sydafrika og Færøerne. Events og samarbejdskurser for
virksomheder. Galleri Fiskehuset, Løgstør. Kunstprojekter i Sigulda, Letland 1997 og 1999. Legat
på Det danske Institut i Athen 2006. 2010 Udgivelse af bogen: Malekursus.

Carina Kappel
carina@mskappel.dk · www.carinakappel.dk
Tlf. 29 87 61 90
Maleri
Det er 10 år siden, jeg startede med at male. På de 10 år har jeg
været på kurser, udstillinger, selv afholdt kurser og undervist på AOF.
Min passion for at male er der stadig. Det er mit fristed, det er her jeg får bearbejdet mine tanker
og følelser. I år har jeg arbejdet mere med det abstrakte maleri, men har naturligvis også nogle af
mine naivistiske billeder med på udstillingen.
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Carl Peter Christensen
carl.peter@christensen.mail.dk
Tlf. 40 45 46 30
Skulptur
Mine stenfigurer bliver til ud fra livets inspiration, men ofte er det stenens beskaffenhed, der er medbestemmende i processen og stenens endelige form.
Mine modeller til bronzefigurer kan være modelleret op, udskåret i flamingo, ting fra naturen mv.
De støbte bronzeemner efterbehandles med slibning og polering, og evt. til sidst med en overfladepatinering. Blandt udstillinger, har jeg bl.a. deltaget i 2 cencurerede udstillinger.

Erik Sønderby
esart1101@gmail.com
Tlf. 22 43 60 16

Maleri
Refleksioner i streg, form og farver.

Gudrun Kjær
fjordlyset@gmail.com
Tlf. 40 96 15 09

Maleri
I mine malerier bearbejder jeg indtryk og oplevelser. I nærværende periode har jeg været optaget
af at finde gamle billeder, bearbejde dem med min streg, komposition og farvevalg. Jeg kalder
dem HUMORFRASER.

Hanne Busch
hanbus@hotmail.com
www.hannebusch.dk
Tlf. 23 24 94 47
Keramik
Mine stentøjskreationer kalder jeg ”skæve eksistenser” idet alt jeg
laver er håndformede ting. Stort set alle mine emner er inspireret af
naturen. ”Hvorfor keramik fra bånd når det kan formes med hjerte
og hånd”.

4

KUNSTUDSTILLING & GADEGALLERI I LØGSTØR

Harald Welling
kmark311@gmail.com
Tlf. 29 29 22 87
Keramik
Harald Welling har lavet store udendørs relieffer og undervist i børnehaver og skoler. Nu laver han stentøjsmuslinger
og andre ting såsom skåle, kopper og andet. Harald Welling udtrykker sin kunst gennem sine
muslinger, tekander, fade og lignende. Harald Welling elsker sit arbejde, hvilket holder ham i
sving. Harald Welling er desuden repræsentant for Hjerneskadeforeningen på landsplan.

Jette Solskov Lauritsen
jette.solskov@gmail.com · www.kammasvej53.dk
Tlf. 22 91 37 88
Vævning
Nysgerrighed omkring vævning blev vakt på lærerseminariets håndarbejdsuddannelse. Købte en skaftevæv flere år efter endt uddannelse og eksperimenterede med alt i uld, silke, hundehår, selvbindergarn, billedvævning og meget andet. I de senere år
er arbejdet med væv blevet mere seriøst og nysgerrigheden kredser om opsætninger, bindinger,
nye materialer og finere garner.

Joan Mølgaard
joan_moelgaard@yahoo.dk
Tlf. 21 65 58 16

Filtning
Filtekone gennem 35 år. Jeg arbejder med silke og uld af høj kvalitet. I de senere år er jeg begyndt at eksperimentere med bl.a. flydende akrylmaling på lærred.

Jørn Bjerge
joernbjerge@gmail.com · www.jbmaleri.dk
Facebook: Galleri Jørn Bjerge
Tlf. 40 35 29 97
Maleri
Jeg maler vores dejlige natur i Vesthimmerland i akvarel, olie og akryl i flere størrelser.
I sommertiden udstiller jeg i Galleri Jørn Bjerge i Trend (skilt ved kroen) resten af året også i
Overlade. Der udstilles også motiver fra mine rejser og havens blomster.
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Karsten Hansen
karsten-art@stofanet.dk
Tlf. 23 31 24 02

Maleri
Arbejder fortrinsvis med olie- men også lidt akvarel- og akrylmaling i landskaber.
Tidligere underviser ved AOF. Har deltaget i censurerede udstillinger.

Kirsten Larsen
kirstenlarsen@gmail.com
Tlf. 61 90 96 61

Maleri
Jeg er nylig flyttet til Jylland og det er 1. gang jeg udstiller mine malerier her. Jeg arbejder mest i
akryl og starter, som regel mine malerier op intuitivt med en bund og som arbejdet skrider frem,
ser jeg, hvad der sker på lærredet og følger det.

Linda Mølgaard
lindapc@gmail.com
Tlf. 53 31 44 69

Filtning
Jeg arbejder med forskellige kreationer i filt (fin uld og silke) ponchoer,
veste, saunahuer til vinterbaderne, tørklæder, sjaler osv.

Lis Holm Christensen
kunsterdk@stofanet.dk · Instagram@kunsterdk
Facebook: kunsterdk
Tlf. 30 11 97 49
Maleri
Mine seneste malerier er fortrinsvis i sort/hvide farver.
Motiverne er figurative og udspringer af fantasi samt leg med linjer
og udtryk. Jeg har de sidste år arbejdet mest i akryl. Jeg maler også
abstrakt, naturalistisk og laver børnebilleder som collager.
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Lisbeth Frandsen
lisbethlfrandsen@gmail.com
Facebook: Lisbeth Frandsen-galleri
Tlf. 23 27 96 57
Maleri/keramik
Jeg arbejder med keramik og oliemaleri.
Inspiration finder jeg i mange ting. Min styrke er at udforske farverne, blande dem og få dem til at vibrere, gløde og spille op til hinanden.

Lise Møller
lise@lisemdesign.dk
www.lisemdesign.dk
Tlf. 23 32 01 53
Tekstil
Lise designer og syr unikke vindjakker. Materialet er dunlærred, som er vindtæt og vandafvisende. Beklædning er som et lille kunstværk, hvor dekorationen og farvernes kombination er i
centrum – og de skal understrege kundens personlighed.

Mai-Britt Olesen
maibritto@gmail.com
Facebook: Mai-Britt Olesen-galleri
Tlf. 24 27 00 33
Maleri/keramik
Jeg arbejder med akvarel, oliemaleri og keramik. Inspiration finder jeg
både i natur og mennesker. Elsker at arbejde med farver og strøg, med
små og store pensler.

Marte-Gunn Søsveen Austvoll
mgsa42@gmail.com
Er på facebook.
Tlf. +47 97 71 64 85

Maleri
Jeg maler opplevelser fra livet og naturen i våre land, og strikker klær av naturgarn (ull og silke)
i mine modeller.
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Mette Rix
r.i.x.paintings@gmail.com
www.metterix.com
Tlf. 20 27 26 37
Maleri, textil og hinterglas
Medlem af BKF Billedkunstnernes Forbund, KKS Kvindelige Kunstneres Samfund. DkoD Danske kunsthåndværkere og Designere.
Oliemalerier, udsmykningsbaner i silke, Hinterglasmalerier, papirarbejder, linoprint.

Preben Attermann Lauritsen
preben.attermann@gmail.com
www.kammasvej53.dk · Tlf. 52 27 00 66
Maleri
Diplomuddannet billedkunstlærer. Har undervist i aftenskoler, billedskoler
og div. i akryl- og oliemalerie, akvarel, keramik og raku. Motiverne i mine
malerier koncentrerer sig om de kulturelle påvirkninger, det moderne menneske præges af. Har udstillet på div. censurerede udstillinger rundt om i
landet, i Tyskland og Japan.

Susanne Bach
susasger@gmail.com
Tlf. 50 41 64 18

Maleri
Jeg har en stor passion for at male. Min kunst tager afsæt i min intuition. Mine motiver er abstrakte og jeg er fascineret af hele processen fra start til det endelige resultat.

Tine Søhus Pedersen
tineoghenrik@stofanet.dk
Tlf. 20 95 46 48
Keramik
Min keramik er sjov, farverig og glad. Keramikken er håndmodelleret
i lertøjsler og glaseret i klare og friske farver. Hos mig kan du møde
lykkelige køer, fjollede fugle, flyvefisk, de fineste bakketoppe, runde
huse og meget mere.
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