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

SUSANNE GEMMER
Biltoftvej 1, Næsbjerg
6800 Varde
gemmer.dk

1

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

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

Abstrakt ekspressiv kunst med dybe kontraster, der både udstråler sårbarhed og kant. Når
Susanne går på opdagelse på et nyt lærred, er
det hver gang med alle følelser i spil. Energi er
et ord, der går igen, når beskueren sætter ord
på hendes kunst, som skal ses og ikke mindst
mærkes!
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BERIT MATHISEN
Bogøvej 4
6710 Esbjerg V
beritmathisen.dk

19

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

28

JØRGEN STEINICKE
Fredensgade 46
6670 Holsted
joergen-steinicke.dk

37

AASE-LENE LYSGAARD MADSEN
Højer Antik og Livsstil
Storegade 6
6280 Højer
bymadsen.dk

46

64

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

Jeg arbejder i granit og bliver inspireret af havet
og livet omkring. Det bliver til fugle, pingviner
og fantasifulde ansigter. Havets bølger giver
inspiration til mine nonfigurative skulpturer,
en kombination af rå granit og polerede flader.
Udstilling inde og i min japanske have.

Jeg er uddannet i Kbh. Mit fokus ligger på tegninger/skulpturer – skrot og stentøj. Jeg arbejder gerne med forskellige metaller kombineret
med ovenstående. Jeg er den som altid går og
kigger ned, fordi at jeg altid lige kan bruge det
meste. Kig ind.

Autodidakt maler og forfatter, uddannet cand.
mag. i historie og kunsthistorie, medlem af BKF
og af kunstnergrupperne FuFo og Kobling.
Indehaver af Galleri 46, base for Sydjysk Kunstforening. Ekspressionistiske, farvestærke menneske- og landskabsmalerier.

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

KAREN HESTBECH
Tane Hedevej 42
6857 Blåvand
karensgalleri.dk

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

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

DORIT KNUDSEN
Lykkeskærvej 13
6670 Holsted
dk-rakukeramik.dk

GHITA BECK SVENSEN
Strandvej 2
6280 Højer
ghitas.dk
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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 smykker og
i det hele taget kan vi drøfte alle mulige designs
til f.eks. vielsesringe.

Blåvandmaleren finder inspiration i naturen i
og omkring Blåvand, Ho og Skallingen.
Hun maler både naturalistisk og abstrakt.
Dyr, mennesker, natur og portrætter af både
mennesker og dyr. Skaber derudover “skrot art”
af metaller, rav og genbrugsmaterialer.

Jeg arbejder med mange materialer, såsom
akvarel, akryl, kridt etc. Inspiration/motiver
finder jeg ofte i egne fotografier, men også
i naturen og på rejser.

INGER MOSE
Debelvej 100
6855 Outrup
facebook: Debel Gl Brugs

H. LAUSE SØGAARD
21
“Galleri Når Skiltet Er Ude”
Kirkebyvej 36
6852 Billum
lauseart.wix.com/galleri-naar-skiltet

ALF PEDERSEN
30
Galleri Fornæs
Vesterhavsgade 123 (gammelt fiskerhus)
6700 Esbjerg
alfp.dk

KAREN MARGRETHE SØRENSEN
Københoved Skovvej 5
6630 Rødding
cargocollective.com/
karenmargrethe

Velkommen i mit galleri og atelier.
Udstiller maleri, skulptur, relief, træsnit,
kunsthåndværk og blandform.
Egne værker i en god blanding af
ekspressionisme, symbolisme, oprindelig kunst.

Mine værker spænder bredt fra abstrakt til street
art. Farverne er ofte meget stærke og vilde, hvilket 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.

Abstrakt maleri og tegning i klare farver.
Film og performance.
Uddannet Billedkunstner på Kunstakademiet i
Trondheim, Norge.
Inspirerer til innovation, udholdenhed og at
være i nuet.

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.

Fugle og dyr i naturen har altid været en del
af mig, som du kan se i galleriet, både som
malerier og skulpturer.
Inspirationen kommer bl. a. fra Nationalpark
Vadehavet, som vi både er partner i og bor ved.

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

ATELIE KUX
Karen Korsgaard
Nørrebrogade 47
6700 Esbjerg
kux.dk

DANSK NATUR DESIGN
Dovervej 35, Foldingbro
6650 Brørup
dansknaturdesign.dk

KUNSTNERHUSET
Skærbækcentret
Storegade 46
6780 Skærbæk
kunstnerhuset-vadehavet.dk

JYTTE LYSGAARD
Højer Pottemageri
Skolegade 13
6280 Højer
jyttelysgaard.dk

ELLEN AHRENSBACK ROESGAARD
Kvongvej 501
6800 Varde
ellenporcelain.dk

11

I flere år var traditionelt patchwork mit foretrukne håndarbejde, men efterhånden har billedefremstilling fået en langt større plads. I dag er
det mest artquilts. Jeg bliver inspireret af naturen og farverne omkring mig. Desuden er kunst
og arkitektur store inspirationskilder.

5

EDITH BAUN
Hyldehaven 43
6800 Varde
edithbaun.dk

22

Maleri, akvarel og mixed medie med inspiration fra naturen og dyrene omkring Vadehavet.
Værkerne er et miks af abstraktioner, natur og
fantasi – tilsat et strejf af humor.

31

Finurlige penselstrøg svæver og spinder vej
rundt på de hvide lærreder i et energiladet
farveunivers med knald på paletten. Jeg maler
indefra med dybde og lethed, ofte kontrastfyldt
– stringent sort mod hvidt eller klar blå mod
varm orange, flaskegrønt og røde nuancer.

ASTRID HYGUM
GALLERI SKIPPERGÅRDEN
Rolfsgade 147 A
6700 Esbjerg
astridhygom.dk

12

32

Bronze, sten, stål og drivtømmer indgår i
de unikke og finurlige figurer, som får liv i
hænderne på Carsten Snor.
Besøg butik, værksted, støberi og udstilling,
oplev kunsthåndværk helt tæt på.

TINA KOLDING
Mathiases Toft 5
Sønderho
6720 Fanø
tinakolding.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.

Inspirationen til mine billeder finder jeg i naturen. Jeg har malet i mange år, og er gået fra
at male meget figurativ, til det mere abstrakte,
men alligevel med et eller andet figurativt input.
Glæder mig til at vise mine nye værker her i mit
eget hjem.

Jeg udstiller i påsken 2022 i mit eget galleri i Bjerre
gård lige nord for Nymindegab på adressen: Humlegårdsvej 3, 6960 Hvide Sande. Malerierne er som altid
inspireret af Esbjerg Havn og Vadehavet, men også
egnen omkring Nymindegab i lighed med et par
andre kunstnere, der forsøger at puste liv i nutidens
kunstnerkoloni, ikke mindst i sommerhalvåret.

På Fanø er der højt til himlen og lyset forærer
Tina en farvesymfoni, at arbejde videre med
i hendes stemningsmættede og fortættede
landskabsmalerier.

NETTI KAIHØJ VINKLER
KROGHUSET
Tarpvej 18 Strellev
6870 Ølgod
keramikbykroghuset.dk

KIRSTEN SIMESTED
Kunstlab, Kulturspinderiet
Vestervold 11
6800 Varde
facebook.com/Gallerikisi

JYTTE KRARUP
Solbakken 5
6710 Esbjerg
jyttekrarup.nu

MOGENS JESSING
Plantagevej 41
6740 Bramming

Hånddrejet kunsthåndværk i unikt og stilrent
design. Arbejder meget ud fra at skabe et enkelt
og klassisk udtryk, ofte hvor hvor keramikken får
et nordisk og rustikt ydre.

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

7

Alexandra (grafik og foto) og
Harald P. Brynjarsson (maleri mm.).
2 kunstnere − 2 udtryksmåder.
Fantasi, æstetik , underfundighed og humor er
ord, der kan sættes på værkerne.

ANNY KJÆR PEDERSEN
Vesterbækvej 51, Sig
6800 Varde
artbykjaer.dk

8

13
16

Jeg har altid udfordret min kreative side, har
dog grundlæggende været optaget af farver
og former. De sidste ca. 7 år har jeg malet akrylmaleri, hvilket passer fint til mit temperament,
jeg maler med kraftige farver. Jeg ved ikke altid,
hvor det fører mig hen, når jeg starter, så det er
altid en interessant rejse.

BIRTHE GAWINSKI
Kunstlab, Kulturspinderiet i Varde,
Vestervold 11
6800 Varde
gawinskiphoto.dk

15
14

Ghita Beck Svensen

6

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

23

Fotografiske kontraster.
Autodidakt kunstfotograf med forkærlighed for
makrofoto, dyreportrætter og abstrakte motiver
som rust, bark, is og lava.
Eksperimenterer med digital fotokunst.

Fotocollager og makrofotografering.
Mine fotos bliver beskåret hårdt og monteres
utraditionelt med 3D effekter på træplade.
Motiverne er ofte hentet i det maritime, naturen
eller i byen, og jeg har en forkærlighed for små
detaljer og forfaldets skønhed.

MONA NYGÅRD HANSEN
Juulsvej 12
6800 Varde
facebook.com/MNHkunst

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

15

33

40

Se trykpressen i funktion når motivet overføres
fra zinkpladen til papiret, og mærk duften af
tryksværten i kælderværkstedet, der i anledning
af Kunstrunden, også er omdannet til galleri
med grafik, malerier og tegninger.

MARIANNE LODAHL MORTENSEN
Galleri Lodahl
Skolegade 80
6700 Esbjerg
gallerisela.dk

JAN NØRHOLM NIELSEN
41
Kirkegade 4
6740 Bramming
nemmehjemmesider.dk/side/jann/

Jeg er billedkunstner og arbejder med olie,
pastel og akvarel. Havnemotiver fra offshoremiljøet i olie og pastel. Akvareller, der beskriver
lyset ved vadehavet.
Andre motiver: Fantasy genren, religiøse
motiver.

Maler landskaber, ikke som vi ser dem på fotografier, men som vi genkalder dem i vores erindring. Selvom vi genkender motiverne: sletter
og dale, bølgende bakker og den høje himmel
foroven, er der noget drømmeagtigt over disse
malerier, men samtidig også en råhed og styrke,
som er så karakteristisk for malerierne.

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.

Jeg arbejder hovedsageligt med raku som
brændings-teknik. Mine værker er ofte kvæstet
eller modelleret og enkelte er drejet op. Gennem mit arbejde med raku teknikken søger jeg
hele tiden det unikke udtryk ved hjælp af glasurer eller mangel på samme, samt brænding,
reduktion og afkøling.

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

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

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

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

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.

Billedkunstner med hang til Pop Art på
rustikke materialer såsom drivtømmer,
møbeldele og genbrugstræ.
Motiverne hentes blandt andet i musikkens
verden samt i det Vadehav, som kunstneren
bor midt i.

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

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

17

Strandgalleriet – et anderledes galleri i 4 etager.
Vi har over 40 forskellige kunstnere tilknyttet
galleriet og får løbende nyt , så kig ind og lad dig
inspirere. Vi holder løbende særudstillinger og
skifter kunsten på væggen, så der er nyt at kigge
på. Vi kommer gerne og viser dig malerier i dit
hjem og det er muligt at låne med hjem på prøve.

Vand, vind og vandreture ved Vadehavet.
Der har jeg hjemme, finder inspiration og ro.
Du er velkommen året rundt!

ANN PETREA MØLLER
Skovkrogen 11
6840 Oksbøl
annmoller.dk

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

18

Maleri, tegning og mindre skulpturer.
Min største inspirationskilde er mennesker og dyr
samt samspillet mellem disse, men også naturen
spiller med.
Stilen er figurativ – med et fabulerende strejf.

25

43

Min nysgerrighed om lerets, bronzens mulig
heder gør, at jeg afprøver mange teknikker.
Jan Houborg

Jeg er uddannet Grafisk Designer.
Dette udsnit er hentet fra min nye serie:
Vandskaber.
Se også de andre serier på min hjemmeside.
Jeg er kreativ hver dag, og jeg elsker det.
Velkommen til mit univers.

16
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Mine malerier er abstraktioner med naturen
som udgangspunkt, og ender ofte som eksplosioner af farver på store lærreder. Har et nutidigt
abstrakt udtryk. Har atelier på adressen.

35

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

For mig er det at male en leg med farver og former, der giver mulighed for at bearbejde og formidle sanseindtryk og oplevelser. Jeg maler akvareller, pasteller og oliemalerier. Den seneste tids
fokusering på biodiversitet, har fået mig til at male
blomster og landskaber. Samtidig har corona og
debatten om naturen fået mig til at male abstrakt.

Laver granitskulpturer, både store og små.
Røde, grønne og blå, alt hvad du har lyst at
kigge på.
Velkommen i galleriet.

RENÉ IVERSEN
Vestergade 40
6705 Esbjerg Ø
reneiversen.dk

FINN GULDBORG PETERSEN
GALLERI BAG DIGET
Sønderbyvej 10, St. Darum
6740 Bramming
galleribagdiget.dk

36

Jeg maler på træ og lærreder og designer brugskunst. 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.

44
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Galleriet viser fotografier af Trine Kjær Larsen og
Finn Guldborg. Billederne tager ofte udgangspunkt i naturen, enten som landskaber eller tæt
på detaljen. Udsnit fra bymiljøet og sammensatte billeder med et surrealistisk udtryk er også
blandt motivvalget.

René Iversen

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

55

56

Velkommen Kunstrunden i påsken 2022 med
udstilling fra flere af de 19 kunstnere der har
tilknytning til Kunstnerhuset i Skærbækcentret.

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

DAISY DAHL
Nissumsgade 18
6780 Skærbæk
daisydahl.dk

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

57

66

67

68

Huse er fundamentet til det liv vi lever – fra
vores HJEM og i vores HJEM. Det er herfra
vores verden går... Gennem mine motiver af
huse, forøger jeg på en moderne og kunstnerisk
måde at skabe dit hjem til livet.

Hos Hanne i Højer kan man opleve både
brugskunst og billeder fra egen produktion
– se værksted, butik og galleri og hør om
tankerne bag produkterne.

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

JENNY BYSKOV KRISTENSEN
Jørgensbyvej 12
6534 Agerskov
jennybyskov.wixsite.com/keramik

RUNE ROTEVATN
69
Besøgsadresse: Hotel Tønderhus,
Foyeren, indgang fra Kongevej,
Jomfrustien 1, 6270 Tønder
kunst-musik-rr-ksb-dk.webnode.dk

51

Jeg arbejder i Hans Tavsens hus i Ribe, som er
min butik og galleri. I arbejdet med glasset fuser,
støber og sagger jeg afhængig af, hvad jeg vil
opnå. Nyeste tiltag er skulpturer i glas, sten og
keramik. Desuden laver jeg figurer, lampeskærme og smykker. Jeg har også en kærlighed til
rakubrændt keramik.

52

Blæktegninger i kombination med akvarel,
af landskab, interiører, mennesker & kalligrafi,
samt performance, sang & digt.

Og glem ikke mine betonblomster.

Arbejdende indenfor en bred vifte a medier, fra
film og videoinstallation, performance, installationer til tegninger, akvareller og grafiske tryk.

71

Bor i Nørremølle mellem Højer og Rudbøl midt i
Tøndermarsken.
Arbejder med stenskulptur og kultegninger.
Medlem af Dansk Billedhuggersamfund,
Kvindelige Kunstneres Samfund og
Sønderjydske Kunstnere.

PERNILLE BEJER
Byvej 2, Ballum
6261 Bredebro
pernillebejer.dk

GALLERI UBV6
Ubjergvej 6, Sæd
6270 Tønder
ubjergvej6.com

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

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

61

Den 15.-16.-17. april spiller:
Gunnar Kristinsson, Rikhardur H. Fridriksson,
Günter Heinz, Jo Siamon Salich og
Claudia Picenoni.

62

Med sine marskmotiver indfanger Lars Bollerslev det poetiske drama og vadehavets foranderlighed. Billederne er på én gang vibrerende
og monumentale. Farverne gløder og ulmer
eller fortætter i sortgrå nordisk melankoli.

Under Kunstrunden udstiller marskkunstnerne
Bodil Arbjerg Lundby og Dan Thuesen.

TRINE THEUT
V. Vedsted Byvej 32
6760 Ribe
galleritheut.dk

MOGENS DAVIDSEN STUDIO
Sønderbyvej 7, Daler
6280 Højer
mogensdavidsenkunst.dk

“Det er maleri, hvor naturen klart er opfattet
som mere end summen af dens elementer.
Romantikerne ville have talt om den besjælede
natur.” Tom Jørgensen (Kunstavisen)

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

60

Lige for tiden arbejder jeg meget med rya.
Jeg er optaget af naturen, og de fine oplevelser
jeg får ved en tur til fods.
Efterfølgende bruger jeg indtrykkene i mine
værker.

Grafik. Stoflighed i abstrakte strukturer.
Kontraster mellem lys, dis og mørke.
De grafiske arbejders udgangspunkt er naturfragmenter. Det er kobberplader, der ridses,
kradses og ætses i. Medlem af BKF og Danske
Grafikere.
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KIRSTEN SKOV BJERRE
70
Besøgsadresse: Hotel Tønderhus,
Foyeren, indgang fra Kongevej,
Jomfrustien 1, 6270 Tønder
kunst-musik-rr-ksb-dk.webnode.dk

59

Kirsten Skov Bjerre. Master of Fine Art fra Kunstakademiet i Trondheim 2014 og BKF-medlem.

Jeg er flyttet til nye lokaler på Torvet 12 i Ribe,
og glæder mig til at vise alle mine nye malerier.

53

Multikunstner Rune Rotevatn. Ophold ved
L´Academie Port Royal i Paris fra 2007-2009.

Kom og kig på mine nye vikinger, nogle store i
beton i skulpturhaven og mange små i stengips
i galleriet.

INGER HOLST SØRENSEN
MB art
Østergade 11C, stuen
6240 Løgumkloster
ingerholst.dk

GITTE GRAVER
Agertoften 16
6760 Ribe
ggglaskunst.dk

58

Brugs og unika keramik i stentøj.
Jeg arbejder både i bløde organiske former
og stramme geometriske udtryk og tilstræber
at funktion og æstetik går hånd i hånd.

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

Jeg laver kun unika værker og billeder, hvor
naturen er min store inspirationskilde.

ELSE-MARIE POULSEN
Torvegade 79
6700 Esbjerg
bi-bi.dk

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

Billedvævning er et tidskrævende, men meget
dejligt gammelt håndværk at beskæftige sig
med. Gennem mange års samarbejde med
kunstneren Ullrich Rössing har jeg vævet frie
billedtæpper, tæpper til forud bestemte formål
og kortæpper til adskillige kirker.

42

Jeg er autodidakt kunstner. Farvernes sammenspil, kombineret med mange forskellige udtryk,
giver abstrakte naturalistiske motiver, inspireret
af naturen hvor jeg bor. Jeg lægger mange lag
maling på lærredet, hvilket får beskueren til at
fordybe sig og derved selv finde nye motiver.

9
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Autodidakt kunstner, der maler naturalistisk og
parafraser. Udstillingen foregår på 1. sal.
Nogle af motiverne har jeg fra lokalområdet.
Alle malerier er malet med olie på lærred.
Ingen lange forklaringer, ta’ det som det er...

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

24

MONA LISE MARTINUSSEN
Koldingvej 29
6760 Ribe
ribevaev.dk

39

Jytte arbejder med tegning og maleri i tusch
og akvarel. Motiverne er klitlandskaber, fugle,
insekter, planter og blomster. Hun laver også
smykker i rav og sølv samt kobber. På instagram
jyttekrarup18 kan du finde mange eksempler på
både smykker og billeder.
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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 udgangspunktet er moderne kunst.

Jeg arbejder med skulptur (udført i bronze og
keramik),maleri og grafik.
Er en alsidig kunstner, der breder mig over
mange tekniker og udtryk.
Jeg er inspireret og fascineret af arkitektur,
natur og menneskekroppen.

63
Arlette Skodborg-Jørgensen

Mærk, se og oplev.
Materialer, værktøj og nye værker.
Udstilling af maleri, glas og skulptur.
Fortolkninger af natur, stemning og eksistens.

ANNE MERETE NILAUSEN
Langhedevej 6, Tinghøj
6800 Varde
galleritinghoj.dk

48

Inger Mose

4

Her i Holsted er der fart over feltet. I kunstrundedagene vil der blive brændt massevis af dyr både med og uden motorcykler. Som keramiker
arbejder jeg med rakuteknikken. Gennem ild,
luft og vand omskabes det hvide ler til farvestrålende fabeldyr, eftertænksomme fugle og fantasifulde skulpturelle krukker.

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

Linda Sejersen Thomsen

VINNI BAKKENSEN
Galleri Vinni Bakkensen
Storegade 23
6855 Outrup
vinnibakkensen.dk

Gitte Graver

3

Har de sidste 20 år arbejdet med glas og de sidste 2 år med ler og elsker alsidigheden i både
glas og ler. Har været på flere forskellige kurser
bla andet støbekursus hos Petr Stacho og sagging på Nowhuset. Siden 2012 med galleri/butik
i Debel Gl. Brugs med kurser/undervisning i glas.

Bodil Arbjerg Lundby

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

10
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MUSEER
73

Udstillling med Esbjergmaleren Erik Hansen,
der var en af de store vestjyske malere.
Udstillingen suppleres med værker af samtidige
kunstnere.
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RIBE KUNSTMUSEUM
78
Sct. Nicolaj Gade 10, 6760 Ribe
ribekunstmuseum.dk
Åbent tirsdag-søndag. Kl. 11-16. Entré.
Åbent alle dage i juli og august.

Kunstsamlingen på Fanø Kunstmuseum samling
rummer et særligt stykke dansk kunsthistorie,
som stammer fra 1849 og frem til i dag. Kunstnerne kom fra Danmark, Tyskland og Sverige.
Fælles for dem alle var et ønske om at beskæftige sig intensivt med deres kunst på Fanø.

Ribe Kunstmuseum viser Ribe Samlingen
– dansk kunst igennem 200 år samt særud
stillingen med Anne Marie Carl-Nielsen.
Udstillingen præsenterer den største solo-
udstilling med den danske billedhugger
verdensstjerne i 75 år.

BRAMMING EGNSMUSEUM
Pederstræde 4,
6740 Bramming
brammingegnsmuseum.dk
Åbent kl. 11-17. Gratis entré.

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

77

Værker af Per J. K. Pedersen i Brammings gamle
elværk FGV. Det er både værksted og forening
for grafisk kunstnere, og har medlemmer i mere
end 20 lande, så det er grafik af høj kunstnerisk
kvalitet.

På Museum Frello findes landets største samling
af maleren Otto Frellos fabulerende værker.
Museet er netop blevet nyrenoveret, og nye
værker er kommet til.
I løbet af året vises skiftende udstillinger.

During the Easter of 2022 the so far biggest art event in
South West Jutland will be launched. 80 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.
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Udstillingen tager udgangspunkt i et eventyr
univers og rummer en dobbelthed af skønhed
og uhygge.

“Stoppesteder” – stor kunst fra den faste
samling. Kunstmuseet i Tønder viser fra 25.
marts 2022 et udvalg af værker fra den faste
samling. Et stoppested er scene for en pause i
hverdagen - på egen hånd eller sammen med
andre. Vi har været i magasinerne og fremfundet stor kunst i alle størrelser fra de sidste 100 år.

facebook.dk/
kunstrundensydvestjylland

KIRKER – OPLEV KIRKEKUNST
A

Fredag d. 10. april 2020, 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.

HJERTING KIRKE
Hjerting Byvej 13
6710 Esbjerg V
hjertingkirke.dk

B

Lørdag d. 11. april 2020, 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
mogeltonderkirke.dk

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.

C

Søndag d. 12. april 2020, 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.

Du kan kun vinde ét gavekort.

HERZLICH WILLKOMMEN BEI KUNSTRUNDEN SYDVESTJYLLAND 2022

Eksperimenterende museum for moderne
kunst og samtidskunst.

RIBE DOMKIRKE
Torvet
6760 Ribe
ribe-domkirke.dk

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.

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.

Opstandelsen med Anne Juul Christophersen.

PÅSKEN 2022

Like os på facebook og bliv opdateret.

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.

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.

KUNSTMUSEET I TØNDER
80
Wegners Plads 1
6270 Tønder
msj.dk
Åbent mandag-søndag kl. 10-17. Entré.

Kunstrunden Sydvestjylland

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

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

ESBJERG KUNSTMUSEUM
75
Havnegade 20, 6700 Esbjerg
eskum.dk
Åbent alle dage i Kunstrunden kl. 10-16.
Entré.

Aktuel særudstilling:
inn Reinbothe: Soloudstilling 19/2 - 21/8 2022.

KONKURRENCE
VIND KUNST

WELCOME TO THE SOUTH WEST JUTLAND ART ROUTE 2022

Jytte Jespersen

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

FANØ KUNSTMUSEUM
76
Nord Land 5, Sønderho, 6720 Fanø
fanoekunstmuseum.dk
Sæsonen: 4.4.-18.10. 2020
Åbent kl. 13-17 (mandag lukket). Entré.

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

Ostern 2022 läuft das bisher größte Kunstereignis in Südwestjütland vom Stapel. Insgesamt 80 Ateliers, Galerien
und Museen haben drei Tage lang geöffnet und bieten Besuchern so eine einmalige Gelegenheit, sich einen Eindruck
vom aktiven Kunstleben in Südwestjütland zu verschaffen.

kunstrunde.dk

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

Planen Sie Ihre Route selbst
Auf der Karte haben wir die verschiedenen Ateliers, Galerien
und Museen, die geöffnet haben, gekennzeichnet. Trotzdem kann es schwierig sein, die einzelnen Orte zu finden, da
die Künstler/innen häufig sehr abgelegen wohnen.
Halten Sie nach dem Logo Ausschau.

80

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.

Kunstrunden ist juriert Um ein hohes künstlerisches Niveau
zu sichern, wurden die Teilnehmer an Kunstrunden Sydvestjylland einer Jurierung unterzogen.

gallerier, kunsthåndværkere & atelierer
åbner dørene i år – kig forbi!

PÅSKEN 2022

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

kunstrunde.dk

KORT OVER KUNSTRUNDEN 2022

Nymindegab Museum

KUNSTRUNDEPA
S

KUNSTFERIE I PÅSKEN
1
Nr.
Nebel
Henne

2

3

5

18
Vejers

8

12

Vrøgum

17

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.

7
4

Oksbøl

www.kunstrunde.d
k

Janus Vestjyllands
Kunstmuseum

6

Billum

16

15

21

13

9
10

37

19
23

Esbjerg

God fornøjelse!

Roust

31 32 34

Bramming Egnsmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

22 26 28

44

33 38

24 27 29 35
25
30 36

40
Bramming

Vejen Kunstmuseum

45

46

Gørding

41

42

43

47

Brørup

Vejen

51

39

VELKOMMEN TIL KUNSTRUNDEN
SYDVESTJYLLAND 2022

VisitEsbjerg
Skolegade 33, 6700 Esbjerg
Tlf. 7512 5599 · visitribeesbjerg.dk

I påsken løber en kæmpe kunstbegivenhed
af stablen i Sydvestjylland. Hele 80 atelierer,
gallerier og museer vil have åbent 3 dage,
og det er en enestående chance til at besøge
det aktive kunstliv i Sydvestjylland.

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

49

Vi anbefaler dig at gemme kataloget,
så du har kunstnernes adresser næste gang
du får lyst til at se på kunst i Sydvestjylland.

kunstrunde.dk
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Blåvand Turistbureau
Blåvandvej 25, 6857 Blåvand
Tlf. 7527 1800 · visitwestdenmark.dk

Fanø
Ribe Kunstmuseum

FÅ HJÆLP PÅ
TURISTKONTORET

VisitRibe
Torvet 3, 6760 Ribe,
Tlf. 7542 1500 · visitribeesbjerg.dk

Holsted

Gredstedbro

50
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Blåvandshuk Fyr Turistinformation
Fyrvej 106, 6857 Blåvand
Tlf. 7527 5411 · visitwestdenmark.dk

Ribe

53
54

Henne Strand Turistinformation
Strandvejen 415 A, 6854 Henne
Tlf. 7528 8670 · visitwestdenmark.dk
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Tønder Infocenter
Storegade 2-4, 6270 Tønder
Tlf. 7370 9650 · romo-tonder.dk

Rømø
Skærbæk

56

57

61

Rømø Turistbureau
Juvrevej 6, 6792 Rømø
Tlf. 7370 9650 · romo-tonder.dk

58
59

Museet Holmen

Ballum

60
Løgumkloster

67
Højer

63
66

65 64
68

Bolderslev

62
Møgeltønder

69

Kunstmuseet i Tønder

Tønder

70

Kunstrunden Sydvestjylland
Like os på facebook og bliv opdateret.

80

Kontakt et af vores turistbureauer, som kan
anbefale overnatnings- og spisesteder.
Vi glæder os til at tage imod jer.

20

Alle dage kl. 11.00-17.00

gallerier, kunsthåndværkere & atelierer

14

Blåvand

Fredag 15. april
VIN
Lørdag 16. april KUNSDT
Søndag 17. april

Nordenskov

Museum Frello

11

Kunstrundens åb
ningstider
i påsken:
Fredag, lørdag og
søndag
Alle dage kl. 11.00
- 17.00

71

72

Inger Holst Sørensen

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

Kunstrunden 2022 er støttet af:
Kunstrunden 2022 er støttet af: Toosbuys Fond,
Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Esbjerg Fonden,
Arbejdernes Landsbank, Business Region Esbjerg,
Lund Skilte og Rosendahls a/s

