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Stafet for livet . Odder 2018

KØB KUNST – STØT EN GOD SAG
Alle bud går ubeskåret til Stafet For Livet Odder/Kræftens Bekæmpelse
Donerede kunstværker sælges på flere auktioner før, under og efter stafetten.
Kataloget er inddelt i farver efter de enkelte auktioner:
RØD =

Silent Auction under vandreudstilling fernisering 25. maj 2018
Udstillingsperiode 25. maj – 10. juni 2018
GUL =
Netauktion Jysk Auktionshus i perioden 14. maj – 24. juni 2018
BLÅ = 	Auktion med auktionarius Finn Thranum
på stafetpladsen lørdag den 16. juni 2018 kl 16.00
GRØN = Silent Auction under stafetten 16. juni lørdag kl 20.30 og 17. juni søndag kl 10.00

Tænd
HÅB

Billedgengivelsernes indbyrdes størrelse er ikke udtryk for kunstværkernes virkelige størrelsesforhold. Målangivelser er i cm. Højde x bredde er inkl. passepartout og rammer omkring
billeder. Højde x evt. diameter på skulpturer. Længde x bredde på keramik/glas.
Ved hvert kunstværk er anført katalognummer, kunstnernavn, titel, størrelse og kunstnerpris.
Ingen kunstværker sælges for under 25% af kunstnerprisen og enkelte værker har en højere
minimumspris som annonceres på forhånd af auktionarius eller ved opslag under værket.
Netbaseret ”bladre-Auktionskatalog” kan rekvireres på kc52dk@gmail.com og kataloger kan
afhentes efter aftale med kunstudvalget.

Auktionskataloget er gratis, men alle er meget velkomne til at støtte den gode sag ved overførsel
af kr 10 - 20 for kataloget via MobilePay nummer 2760 2916.
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Dorthe Bent
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Elsebeth Hansen
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Else Knudsen
Eva Keramik
Eva Szølløsi
Flemming Hald
Gerd Baarstrøm
Gerda Jørgensen
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Hanne Nyboe Bach
Hanne Rasborg
Hanne Winding
Heidi Zilmer
Helga Exner
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Jens Bilgram
Jette Mathislund
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Knud Hansen
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Lisbeth Poulsen
Lone Harboe
Lone Pedersen
Marianne Brøner
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Mette Glassy
Mia Ann Bruhn
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Ole F. Olsen
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Ole Krog Møller
Peregrin
Peder Stougaard
Rie Brødsgaard
Sanne Lund Jensen
Simon Meldgaard
Steen Rasmussen
Stine Neister
Susanne Dichoe Stjernholm
Søren Wullum
Terkel Hedegård
Tine Mynster
Torben Rosleff
Tove Møller
Tove Skou
Ulla Andersen
Viola P.

3

Oplysning om regler for de 3 auktionsformer
Før, under og efter Stafetten vil der være mulighed for at byde på donerede kunstværker.
26 kunstværker vil være til salg under en Silent Auction (stille auktion) under Vandreudstillingen.
Bud kan afgives i hele udstillingsperioden fra 25. maj til 10. juni 2018 i Violen, Kvickly og Spektrum Odder.
42 kunstværker sælges på online Netauktion på www.jyskauktionshus.dk.
Budperiode: 14. maj til 24. juni 2018
37 kunstværker sælges på auktion med auktionarius
Finn Thranum på stafetpladsen, Parkvej, 8300 Odder
Afvikling fra scenen på stafetpladsen lørdag den 16. juni 2018 kl. 16.00.

Tænd
HÅB

20 kunstværker sælges på Silent Auction under stafetten
Lørdag den 16. juni kl. 20.30 og søndag den 17. juni 2018 kl. 10.00.
Alle kunstværker købes som beset.

Regler for de forskellige auktionsformer:
Silent Auction
”Silent Auction” eller stille auktion, er som udtrykket lyder en auktion, hvor der ikke bydes under
opråb. Stille auktion er en auktion, hvor byderen med navn, telefon og mailadresse placerer sit bud på
en liste ophængt under hvert kunstværk på udstillingsstedet. Ved auktionens ophør sælges værket til
højeste bud.
Auktionen løber over de annoncerede dage og sluttidspunkt fremgår af listen under hvert kunstværk.
Købere kontaktes i løbet af lukningsdagen for betaling og udlevering af kunstværket.
Auktion på stafetpladsen med auktionarius Finn Thranum
Værkerne sælges enkeltvis til højest bydende. Der vil på flere værker være en mindstepris.
Opnår et værk ikke mindsteprisen sælges det ikke.
Bud er bindende og betales kontant eller via MobilePay til kasserer Niels Thylstrup, som er ved
scenekanten. Værkerne afhentes af køber straks efter auktionen er afsluttet.
Ønskes faktura kan dette aftales med kassereren.
Der kan indsendes forhåndsbud til kc52dk@gmail.com. Højeste bud vil auktionen så starte med.
Alle kunstværker kan beses i kunsttelt på stafetpladsen indtil auktionen starter.
Netauktionen
For at kunne byde på online auktionen kræver det, at du registrerer dig på Jysk Auktionshus`
hjemmeside www.jyskauktionshus.dk. Under menupunktet Login/Ny byder registrerer du dig
enten med dit navn eller e-mail og et selvvalgt login.
Beløbet betales til Jysk Auktionshus via bankoverførsel eller kontant, med dankort eller MobilePay
ved afhentning af varen.
Alle køb skal være betalt senest 5 hverdage efter auktionens udløb.
Budrækkefølgen på auktionerne er som nedenstående:
Interval
Overbud
25,- til 495,25,500,- til 1495,50,1500,- til 3495,100,3500,- til 9995,200,10000,- til 24995,500 ,Spørgsmål til netauktionen: Rasmus Gundelach 20774429 eller ragu@handelsfagskolen.dk
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01 VI KAN ALLE TÆNDE HÅB

Anette Berg · www.facebook.com/anette.berg.16
Kunstnerpris 300 kr. · 16x15 cm

02 FOSDALEN BLOMSTER

Anette Fausø · annettefausoe.dk
Kunsterpris 4000 kr. · 60x60 cm

Jeg inspireres ofte af noget jeg har set eller læst. En idé tager form og må
efterfølgende afprøves. Jeg arbejder med flere forskellige materialer, men
stenene forbliver min favoritbeskæftigelse.

Mit fokus i billedkunsten er altid farven og kompositionen. Samtidig
kommer der altid elementer af eget erfaret liv og det, som optager mig
lige nu, ind i billedet. Jeg vil helst kunne forføre mit publikum og håber,
de bliver grebet af et eller andet.

03 BJERGET

04 DRAGE

Birthe Rågård · www.birthe-raagaard.dk
Kunsterpris 1000 kr. · 30 cm

Birthe Rågård er keramiker, bosat i Odder siden 1994. Fremstiller brugsting og unikaer, ofte med et strejf af humor. Bestillingsunikaer tilbydes.
De to donerede arbejder har været en del af temaudstillingen “På Rejse”,
Vitapark, Odder. Det lille bjerg er et forstudie til et større værk.

Elinor Jensen · www.elinorjensen-glas.dk
Kunstnerpris: 300 kr. · 57x14 cm

Jeg har arbejdet med glas siden 2006, da jeg fik mit værksted. Mit materiale er hovedsageligt vinduesglas, som jeg får fra punkterede thermoruder.
Det er lidt råt i sit udtryk og har en svag tone af grønt, som er glassets
egen farve. Stilmæssigt holder jeg mig til det enkle, da jeg synes det står
godt til glasset. Og så passer det mig godt at det er genbrug!
5

05 PINGVIN

Elinor Jensen · www.elinorjensen-glas.dk
Kunstnerpris 450 kr. · 25x10 cm

06 PINGVIN

Elinor Jensen · www.elinorjensen-glas.dk
Kunstnerpris 450 kr. · 25x10 cm

Jeg har arbejdet med glas siden 2006, da jeg fik mit værksted. Mit materiale er hovedsageligt vinduesglas, som jeg får fra punkterede thermoruder.
Det er lidt råt i sit udtryk og har en svag tone af grønt, som er glassets
egen farve. Stilmæssigt holder jeg mig til det enkle, da jeg synes det står
godt til glasset. Og så passer det mig godt at det er genbrug!

Jeg har arbejdet med glas siden 2006, da jeg fik mit værksted. Mit materiale er hovedsageligt vinduesglas, som jeg får fra punkterede thermoruder.
Det er lidt råt i sit udtryk og har en svag tone af grønt, som er glassets
egen farve. Stilmæssigt holder jeg mig til det enkle, da jeg synes det står
godt til glasset. Og så passer det mig godt at det er genbrug!

07 KLOVN

08 SIDSTE OMBÆRING, STENTØJ

Eva Keramik · Facebook: Eva Keramik Rude Strand
Kunsterpris 1.800 kr · 57 cm

Eva Keramik laver i ler finurlige figurer. Rakubrændt. Landskendt for sine
damer som står i mange danske og udenlandske hjem. Klovne med stort
humor. Arbejder også i bronze og glas. Værksted og atelier på Kystvejen
97, Rude Strand.
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Flemming Hald · www. haldkunst.dk
Kunsterpris 5.000 kr. · 27 cm

Jeg skaber skulpturer, fordi jeg ikke kan lade være. Mine værker kan gå under
fællesbetegnelsen: ” Vi lever endnu – og det, der ligner!” En humoristisk beskrivelse af mine skulpturer, der fortrinsvis er ældre mennesker, hovedsageligt nøgne
gamle mænd, med alt hvad det indebærer af naturligt forfald, men set fra en humoristisk og livsbekræftende vinkel. Det er nemt, jeg kan bare studere mig selv.

09 SKONNERTEN MARTHA

10 ”KVINDER” 2 STK

Hanne Nyboe Bach · www.hannenyboebach.dk
Kunsterpris 2.400 kr. · 30x30 cm

Gerd Baarstrøm · www.gerd-baarstroem.dk
Kunsterpris 2.500 kr · 70x12 cm

Gerd Baarstrøm blev uddannet på Århus Kunstakademi i 1982. Hun arbejder med skulpturer og vægudsmykning i raku og stentøj. Hendes skulpturer er fantasifulde og beretter oftest en historie. Gerd har udstillet på
gallerier og museer rundt i verdenen.

Hanne har en talentfuld indgang til malerierne, som gang på gang får
beskueren til at stoppe op og glædes over det, man kan se i værkerne.
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SMYKKE MED TEMAET

”SAMMEN ER VI STÆRKERE”

Helga Exner · www.helgaexner.dk
Kunstnerpris: 1.800 kr.

For Helga Exner er motiverne noget hun finder samt opdager i sin hverdag. Oplevelser i naturen, rejser, den klassiske musik eller en smuk sten
får fantasien i arbejde. Temaer er i konstant udvikling. Et er sikkert, smykkerne er ikke skabt til at blive lagt væk, men til brug året rundt og ellers kan
de pryde på en væg som vægsmykke.

SMYKKE MED TEMAET

”TÆND HÅB”

Helga Exner · www.helgaexner.dk
Kunstnerpris: 2.000 kr.

For Helga Exner er motiverne noget hun finder samt opdager i sin hverdag. Oplevelser i naturen, rejser, den klassiske musik eller en smuk sten
får fantasien i arbejde. Temaer er i konstant udvikling. Et er sikkert, smykkerne er ikke skabt til at blive lagt væk, men til brug året rundt og ellers kan
de pryde på en væg som vægsmykke.
7

13 U. TITEL

14 GRØNLAND

Jens Bilgram
Kunsterpris 1.600 kr · 29x37 cm

Jytte Rasmussen
Kunsterpris 1.800 kr. · 23x48 cm

Billedkunstner Jens Bilgram, Tranum Strand døde i 2013 og blev 76 år

Som materiale for mine værker anvender jeg fortrinsvis genbrugspapir, som jeg
forarbejder til pulp, hvis konsistens og struktur jeg selv kan regulere. I de seneste år har mine værker haft som tema de globale klimatiske og menneskelige
ændringer. Af værker kan nævnes huse på søm eller hjul, høje bygningsværker
med platforme til beboelse. Her er dog materialet bølgepap m.m. Har deltaget i
censurerede/inviterede udstillinger i mere end 20 forskellige lande.

15 FRISTELSEN

16 DØDT TRÆ

Jytte Rasmussen, Inger Bruhn
og Birgit Myhre · 70x60x80 cm
Kunsterpris 2.000 kr.

Inger Bruhn, Birgit Myhre og Jytte Rasmussen deltog i 2017 i forbindelse
med Kulturby 2017 i en DKoD- udstilling med temaet “bord til to”. Deres
bidrag var dette bord med titlen “fristelsen” (Adam og Eva). Et spændende
kunstværk lavet af bl.a. bølgepap.
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Karin Munk · www.karinmunkfoto.dk
Kunsterpris 3.000 kr. · 40x40 cm

Karin Munk er medlem af BKF og kunstnersammenslutningen OK18. Udstiller sine fotos på mange udstillinger rundt omkring i Danmark.
Et yndlingscitat af Konfutse: Alting har en skønhed, men det er ikke alle,
der ser det C. F. Garde: Hemmeligheden bag fotografiet - det todimensionale - er evnen til at se. Hun er en mester. ”Man må kunne se detaljerne”

17 FUGLE KRANIER

Lone Pedersen
Kunsterpris 1.800 kr. · H 12 og 14 cm

18 U. TITEL

Mia Ann Bruhn
Kunsterpris ukendt · 125x105 cm

Lone Pedersen er uddannet på designskolen i Kolding. Har eget værksted
i Odder. Har på det seneste udstillet sine fugle på Museum Ovartaci Risskov og i Odder Sognekirke i marts 2018. Donerede skulpturer er eksemplarer af en større serie med fuglekranier i stentøj.

Ung kunstner fra København. Landskabsarkitekt Cand arc

19 ABSTRAKT

20 UNDERSLÆB + EGEN SOL + BOG

Ole F. Olsen · www.olefolsen.dk
Kunsterpris 1.500 kr · 78x60 cm

litografi af Ole Frederik Olsen er født 6. maj 1943.
Uddannet på Kunstakademiet i København 1967-1974.
Elev hos professor Richard Mortensen.

Ole Grøn · www.olegroen.dk
Kunsterpris 1.500 samlet kr · 40x20 cm

Billedkunstner Ole Grøn er billedkunstner og har gennem mange år udstillet
sine naivistiske malerier i gallerier her i landet og på internationale naivistudstillinger i udlandet. I år rejser en samling af hans malerier til Schweiz.
I slutningen af 2017 udkom Lone Vitus´ rimsamling ”Afrimning”. Bogen er illustreret
med 40 akvareller, og det er to af disse Ole Grøn har doneret til Stafet for Livet.
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21 U. TITEL “ANSIGT”

22 U. TITEL 195/350

Peder Stougaard · www.peder-stougaard.dk
Kunsterpris 3.000 kr. · 59x45 cm

Peder Stougaard · www.peder-stougaard.dk
Kunsterpris 1.000 kr. · 108x78 cm

Peder Stougaard er billedkunstner og har været igang som kunstner
fra1969. Han arbejder hovedsageligt i bokstavelig forstand med ansigter
masker, med alt hvad det består af på godt og undt, i tegninger og maleri.

Peder Stougaard er billedkunstner og har været i gang som kunstner
fra1969. Han arbejder hovedsageligt i bogstavelig forstand med ansigter
masker, med alt hvad det består af på godt og undt, i tegninger og maleri.

23 SPOT

24 U. TITEL (2 TEGNINGER)

Simon Meldgaard · www.simonmeldgaard.dk
Kunsterpris 6.250 kr. · 45,5x50 cm

Jeg oplevede at miste min mor efter et langt sygdomsforløb med kræft.
Jeg ser et stort behov for støtte hos sygdomsramte og deres pårørende,
og mener derfor, at det er vigtigt at støtte dette gode initiativ.

10

Terkel Hedegaard
Kunsterpris 2.000 kr. · 34x26 cm · billeder i rammer

Terkel Hedegaard er autodidakt kunstner og har tegnet igennem hele
livet. Har i de unge år malet med olie.
Bruger tusch og tusch/akvarel farver i sine værker.

25 STREJF AF FORÅR, TÆNDER ILD, UDSYN

Tine Mynster · www.tinemynster.dk
Kunsterpris 3.000 kr. · 32x23 cm

Tine Mynster – uddannet musiker og autodidakt kunstmaler. Tines malerier
er som hendes sange – hudløst ærlige og direkte. Med udgangspunkt i farvernes fortællinger skabes malerierne der indeholder både blidhed og vildskab.
”Livet er farverigt, fyldt af håb og glæde. Men livet indeholder også mørke sider, hvor alvor og sorg tager over – livet leves der hvor alle nuancerne mødes,
og det er disse stunder jeg forsøger at give udtryk for på mine lærreder”.

26 VALMUER

Tove Møller · www.tovemoeller.dk
Kunsterpris 5.000 kr · 80x60 cm

Maleri, grafik og bronze.
Naturen – den hjemlige og den nordiske- er den store inspirationskilde.
Valmuer er et elsket motiv. I biffen i Odder kan man se to store malerier.

Glade købere og
glad kunstner efter
auktionen 2017
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27 HAVMANDEN DER DANSER

Birgit Myhre · www.birgitmyhre.dk
Kunsterpris 950 kr. · 24x24 cm

28 PÅ REJSE

Birthe Rågård · www.birthe-raagaard.dk
Kunsterpris 2.000 kr. · 43,3 cm

Birgit Myhre maler i et abstrakt ekspressionistisk formsprog. Motiverne
tager udgangspunkt i naturen og bylandskaber fra forskellige himmelstrøg. De tages med hjem i erindringen og bliver til som ”efterbilleder”.
Farvesammensætningen bidrager til harmoni og balance.

Birthe Rågård er keramiker, bosat i Odder siden 1994. Fremstiller brugsting og unikaer, ofte med et strejf af humor. Bestillingsunikaer tilbydes.
De to donerede arbejder har været en del af temaudstillingen “På Rejse”,
Vitapark, Odder. Det lille bjerg er et forstudie til et større værk.

29 U.TITEL

30 LONGLEGGED THING, AARHUS DOMKIRKE

Charlotte Bruun · www.charlottebruun.dk
Kunsterpris 3.000 kr. · 60 x 60 cm

Dansk billedkunstner, maler både figurativt/non figurativt, foretrukne figur
er mennesket. Værkerne består af tynde lag gerne med grafiske elementer.
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Doreén Tügel Carstensen · www.doreen.dk
Kunsterpris 450 kr. · 30x21 cm

Jeg elsker at tegne - elsker at opdage streger der danner historier i de
mennesker jeg møder, de dyr eller landskaber jeg passerer. Det handler
om fortællingen og glæden ved at skabe.

31 GIRAF IN DISGUISE, AARHUS HAVN

Doreén Tügel Carstensen · www.doreen.dk
Kunsterpris 450 kr. · 30x21 cm

32 RUSTIK SILKEKIMONO, VENDBAR

Dorte Ballisager · www.got2knit.dk
Kunsterpris 700 kr.

Jeg elsker at tegne - elsker at opdage streger der danner historier i de
mennesker jeg møder, de dyr eller landskaber jeg passerer. Det handler
om fortællingen og glæden ved at skabe.

Dorte strikker unika beklædning til voksne og børn fortrinsvis af naturmaterialer. Både selve processen med design og udformning til det færdige
produkt, er vigtig for mig. Jeg er inspireret af former, lækre materialer og
sjove ideer i hverdagen omkring mig.

33 BRONZE MENNESKER

34 BJERGET, TUNØ

Dorthe Bent · www.dorthebent.dk
Kunsterpris 975 kr. · 8 x 3,5 cm

Fremstilling af unika fade, glas billeder og pynt til årets højtider. Arbejder billedmæssigt med glasset, ved at male på det, og drysse med knust glas. Har siden
1997 udstillet glaskunst adskillige steder. Har de seneste 3 år også arbejdet med
fremstilling at smykker og små menneske figurer i bronze. Galleri og værksted
på Den Gamle Station i Ørting Åbningstider hele året: Torsdag og fredag 13-17.

Elin Neumann · www.elinneumann.dk
Kunsterpris 1.800 kr. · 40x30 cm

Debuterede på Kunstnernes Påskeudstilling i 1985 og har siden haft
utallige udstillinger i hele Skandinavien, Italien, Canada og NYC, USA,
og er nu repræsenteret af gallerier i Trondheim, (N), Frederikshavn og på
Vilhelmsdal ved Aarhus, hvor hun bor og arbejder.
13

35 MODEL NR. 6

Ellen Lundum · www.facebook.com/search/top/?q=ellen%20lundum
Kunsterpris 3.000 kr. · 64x24 cm

36 DAME

Eva Keramik
Facebook Eva Keramik Rude Strand
Kunsterpris 800 kr. · H 42 cm

I mange hjem i Danmark hænger Ellen Lundum malerier. Uddannet på
bl.a. Århus Kunstakademi og Århus Kunstmuseum. Malerierne er præget
af hendes indre tanker og en skøn eventyrverden. Malermåden er ekspressiv og med stor udstråling i kraftfulde og flotte farver. Alle kunstelskere i Odder kender Ellen Lundums malerier.

Eva Keramik laver i ler finurlige figurer. Rakubrændt. Landskendt for dine
damer som står i mange danske og udenlandske hjem. Klovne med stort
humor. Arbejder også i bronze og glas. Værksted og atelier på Kystvejen
97, Rude Strand.

37 KLOVN

38 PÅ VEJ OP (KASKELOTHVAL)

Eva Keramik · Kunsterpris 1.800 kr
Facebook Eva Keramik Rude Strand · 54 cm

Eva Keramik laver i ler finurlige figurer. Rakubrændt. Landskendt for dine
damer som står i mange danske og udenlandske hjem. Klovne med stort
humor. Arbejder også i bronze og glas. Værksted og atelier på Kystvejen
97, Rude Strand.
14

Eva Szølløsi · www.evasgalleri.dk
Kunsterpris 1.500 kr. · 60x50 cm

I mine billeder arbejder jeg ofte med skabeloner og konturstreger, som et
gennemgående element. Jeg bruger forskellige motiver fra naturen, der
blander sig i gentagelser med spor og mønstre i en collageagtig komposition.

39 VALMUER

40 MIXED MEDIA

Hanne Winding · www.facebook.com/hannewj
Kunsterpris 500 kr. · 43x32 cm

Hanne Rasborg
Kunsterpris 500 kr · 40x40 cm

Hanne er uddannet på Svendborg Kunstskole fra 91-94 og har udstillet
på Filosoffen, Odense og SAK, Svendborg. Hun holder meget af at male i
naturen, som hun har rigeligt af lige uden for døren.

Jeg har malet seriøst i ca. 20 år. I den tid, har jeg løbende været på forskellige kunsthøjskoler, hvor jeg har fået undervisning fra professionelle kunstnere. Jeg eksperimenterer med forskellige genrer, farver og former. Jeg
maler med akryl , laver tuschtegninger og mixed media. Jeg er medlem af
sammenslutningen “farvecirklen”, som jeg har udstillet med flere steder i
Odder og også haft separat udstilling.

41 TAPESTRY

42

Heidi Zilmer · www.zilmers.com
Kunsterpris 900 kr · 28x19 cm

Malermester og designer Heidi Zilmer dekorerer vægge med de smukkeste
håndlavede tapeter og kunstværker. Redesigner det gode gamle håndværk,
så det bliver moderne. Har udført mange designopgaver for bl.a. herregårde
i Dk. Genskabt tapetet ”De nøgne damer” i PHs hus for RealDania fonden
i 2017. Kunstværket er Håndfoldet papir tapet belagt med ægte kobber.

SMYKKE MED TEMAET

”TÆND HÅB”

Helga Exner · www.helgaexner.dk
Kunstnerpris: 2.000 pr stk

For Helga Exner er motiverne noget hun finder samt opdager i sin hverdag. Oplevelser i naturen, rejser, den klassiske musik eller en smuk sten
får fantasien i arbejde. Temaer er i konstant udvikling. Et er sikkert, smykkerne er ikke skabt til at blive lagt væk, men til brug året rundt og ellers kan
de pryde på en væg som vægsmykke.
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43

SMYKKER MED TEMAET

”TÆND HÅB”

Helga Exner · www.helgaexner.dk
Kunstnerpris: 2.000 pr stk

44 GEDEHAMS

Henny Filbert
www.ok18.dk/Kunstnere/Henny-Filbert/Henny-Filbert-forside.htm
Kunsterpris 3500 kr. · 43x50 cm

For Helga Exner er motiverne noget hun finder samt opdager i sin hverdag. Oplevelser i naturen, rejser, den klassiske musik eller en smuk sten
får fantasien i arbejde. Temaer er i konstant udvikling. Et er sikkert, smykkerne er ikke skabt til at blive lagt væk, men til brug året rundt og ellers kan
de pryde på en væg som vægsmykke.

Henny Filbert bor på Bakdalgård og har sine motiver lige uden for vinduerne, når hun maler sine landskaber.

45 2 MINIATURER

46 UDEN TITEL

Inge Hørup. · www.ingehorup.dk
Kunsterpris 2.400 kr. · 30x11 cm

Inge Hørup er en meget anerkendt kunstner med udstillinger rundt i Europa. Bosiddende og aktiv udøvende kunstner fra Odderegnen fra 19801999. Bor nu i Provence, Frankrig.
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Jette Mathislund · www.jettemathislund.dk
Kunsterpris 2800 kr. · 42x42 cm

Jette er autodidakt og har malet i mange år. Hun er på rejse i sine billeder,
men sjældent alene. Billederne viser ofte dyr og/eller mennesker i sociale
sammenhænge, hvor kærlighed, fællesskab og humor spiller en gennemgående rolle.

47 SOMMERAFTEN VED TORRILD

John Vestergaard · www.fotojohn.dk
Kunsterpris 500 kr. · 52,5 x 42,5 cm

48 TANGRAM

Kate Aalykke
Kunsterpris 2.000 kr. · 45 cm

John Vestergaard er pensionist og hobbyfotograf. Elsker at se motivet og
fange det. Specielt mennesker/portræt samt natur/landskaber har hans
interesse. www.fotojohn.dk
John Vestergaard er formand for Odder Fotoklub.

Kate Aalykke laver smukke RAKU-brændte krukker – en gl. asiatisk keramik tradition. Krukken er en del af en større serie, som ikke er færdig endnu. En kombination af mønstre og farver. Tangram et kinesisk geometrisk
puslespil

49 UDEN TITEL

50 UDEN TITEL

Kirsten Andersen · www.kirstena.dk
Kunsterpris 600 kr. · 40x40 cm

Mit navn er Kirsten Andersen jeg er 74 år og har malet siden 1999. Jeg
maler abstrakt akryl. Jeg maler med pensel svamp spartel og meget andet.
Jeg har udstillet mange steder i Århus og Balkongalleriet og Pakhuset
Odder.

Kirsten Fyhn · www.kirstenfyhn.dk
Kunsterpris 4.500 kr. · 60x60 cm

Kirsten maler underfundige og finurlige universer, hvor livet gang ofte udspilles på godt og ondt. Hun er aktuel i Galleri Lyrum, Aarhus og Galleri39,
Fredericia.
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51 KRUKKE

Kirsten Jæger · www.jaegerkeramik.dk
Kunsterpris 2000 kr. · 36x25 cm

52 LIVET ER EN GLIDEBANE

Kurt Westergaard · www.trykkefrihed.dk/galleri-trodser
Kunsterpris 5.000 kr. · 43x53 cm

Det der inspirerer og driver mig er naturen, ofte gengivet abstrakt og naivistisk. Jeg er håndværker og som sådan kan jeg godt lide at gentage
de samme ting igen og igen, så jeg kan få lov at fordybe mig i materialet.
Galleri 40 / Brillesmeden, Rosensgade, Odder
Sommermarked / Fru Møllers Mølleri, Bjergager

Kurt Westergaard modtog i 2008 Sappho-prisen for sit stålsatte forsvar af
ytringsfriheden, retten til religionskritik og danske frihedsrettigheder. Kurt
Westergaard solgte på auktioner for 1,6 mio. kroner på få minutter. Kurt
Westergaard har igen i år skabt et kunstværk specielt til Stafet for Livet
Odder.

53 FUGLEUNGEN

54 U. TITEL

Lene Kronborg · www.facebook.com/lene.kronborg.7
Kunsterpris 1.300 kr. · 70x40 cm

Jeg maler med akrylmaling på lærred og papir.
Har løbende fulgt kurser hos Else Elisabeth Andersen i perioden 20082015. Har siden 2016 været medlem af malergruppen Penselstrøg.

18

Lone Harboe · www.loneharboe.dk
Kunsterpris 1200 kr. · 33x73 cm

Lone Harboe er autodidakt kunstmaler. Har i dag etableret en kundekreds
for hendes kunst; hun er et velkendt ansigt og har udviklet en særskilt stil.
Klare farver, rækker af huse og en stadig mere abstrakt stil er blevet populære dekorationer i både private hjem og virksomheder.

55 U. TITEL (2 MALERIER)

Marianne Brøner · www.galleribroener.dk
Kunsterpris 1.700 kr. · 20x20 cm

56 KLIPPESKÆR

Marianne Wikkelsøe · www.mariannewikkelsoe.dk
Kunsterpris 1.000 kr. · 20x60 cm

Billedkunstner Marianne Brøner har haft en lang række udstillinger på gallerier, i kunstforeninger, i offentlige institutioner og hos private. Mariannes
billeder (akryl og oliemaling) er farvestrålende og med grafisk stærke
udtryk og er især med abstrakte udtryk.

Marianne arbejder med mange lag af forskellige farver og på den måde
besidder billederne en foranderlighed alt efter lyspåvirkning og hvilken
kontekst de sættes i. ”Jeg er selvlært kunstner men med en baggrund og
uddannelse som dekoratør, som giver mig en baggrund for forståelsen af
farvernes samspil og forskellige virkninger”.

57 U. TITEL

58 ABSTRAKT

Mormor · mormorandme.com
Kunsterpris 4.000 kr. · 103x73 cm

Mormor er en dansk kunstner, hvis kunstneriske arbejde er støbt af folket
og rummene omkring ham. Baseret i København startede mormor sin karriere i en tidlig alder på gaderne i hans hjemby Aarhus. I dag er mange af
hans stykker oplevet på lærred eller papir og er blevet udstillet i Berlin,
New York, München samt i København.

Ole F. Olsen · www.olefolsen.dk
Kunsterpris 1.500 kr. · 78x60 cm

litografi af Ole Frederik Olsen er født 6. maj 1943. Uddannet på
Kunstakademiet i København 1967-1974. Elev hos professor Richard
Mortensen.
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59 U. TITEL

Ole Krog Møller · www.guirlanden.dk
Kunsterpris 1.000 kr. · 32,5 x 32,5 cm

60 PASSION

Rie Brødsgaard · www.riebrødsgaard.dk
Kunsterpris 3.000 kr. · 60x60 cm

Ole Krog Møller er medlem af Kunstnersammenslutningen Guirlanden
Censurerede udstillinger: Forårsudstillingen Charlottenborg, Kunstnernes
Påskeudstilling.
Solgt til Ny Carlsberg fonden, Århus Kommune og Statens Kunstfond

Jeg er billedkunstner og arbejder både figurativt og abstrakt. Arbejder i
mange lag og inspireres af forskellige mennesker, naturen og mønstre. Jeg
er en del af Galleri Bruun og Brødsgaard Kolding.

61 LEG

62 DRØMME

Stine Neister
Kunsterpris 1.000 kr · 83x83 cm

Da jeg malede billeder for 18 år siden var jeg fascineret af små børns leg,
kreativitet og spontane tilgang til verden. Billedet repræsenterer for mig
noget, som nu synes endnu mere aktuelt end dengang.
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Susanne Dichoe Stjernholm · www.galleri-dichoe.dk
Kunsterpris 4.500 kr. · 100x90 cm

Jeg maler fortrinsvis akryl på lærred og lader malerierne udtrykke stemninger
og følelser, inspireret af hverdagen. Slipper farverne løs på mine billeder.

63 PÅ VEJ

Søren Wullum · www.wullum.dk
Kunsterpris 4.000 kr. · 28x19 cm

64 TUNNEL

Torben Rosleff · www.torbenrosleff.dk
Kunsterpris 1.200 kr. · 40x40 cm

Søren Wullum laver skulpturer som tilhører den nye -isme indenfor dansk
kunst. Nemlig HUMORISME, der kendetegnes som kunst hvor mennesket er i centrum og hvor værkerne intuitivt vækker positive følelser hos
beskueren. Hans skulpturerne er farverige og umiddelbart nemme at
forstå. Inspirationen findes i hverdagens mange paradokser.

Torben Rosleff arbejder med akryl og tusch i sine kunstværker. Har atelier
i Sondrup og holder årligt sommerudstilling i sit atelier/sommerhus. Censurerede udstillinger K.P – K.S – SAK m.fl.

65 OVERGANG

66 REGNVEJRSPIGE

Tove Skou · www.facebook.com/toveskou
Kunsterpris 1.800 kr. · 60x80 cm

Tove Skou. Jeg er autodidakt billedkunstner. Har igennem det meste af mit
liv arbejdet med forskellige medier, keramik, design og maleri. I de seneste
år har jeg helliget mig maleriet og udstiller i dag rundt omkring i Danmark og
driver sammen med en gruppe andre kvinder en “Sommershop” på havnen
i Hou, hvor vi sælger vores billeder og andet design. Jeg er 73 år, bor i Hou.

Ulla Andersen · www.ulla-andersen.dk
Kunsterpris 2.100 kr. · 40x40 cm

Med baggrund i en håndværksmæssig uddannelse har form og farve
fyldt hovedparten af mit liv. Malerierne skaber jeg med oliefarver på masonit-plader, indrammet i specialfrem stillede rammer. Inspirationen til
mine malerier henter jeg især hos kvinden og det nære liv.
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67 KÆRLIGHED

Viola P
Kunsterpris 5.800 kr. · 79x79 cm

Inspirationen til mine billeder finder jeg i naturen og dens mangfoldigheder. Teknikken i mine billeder er autodidakt. En kunstners arbejde kan være
som livets dage, den ene ligner den anden – og dog noget for sig. Lyset
kommer og går, farverne skifter umærkeligt. Det samme landskab er nyt
det næste øjeblik.Udfordringen ligger i at skabe helt nye universer med
farver, pensler og spartler
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68 TÆND HÅB HER OG DER

Anette Berg · www.facebook.com/anette.berg.16
Kunstnerpris: 300 kr. · 14 x 20 cm

69 KALAS UNDER HAVET – HIMMEL & HAV

Britt Hedegaard Olsen
wwww.facebook.com/search/top/?q=britt%20hedegaard%20olsen
Kunstnerpris: 3.000 · 80x60 cm

Jeg inspireres ofte af noget jeg har set eller læst. En idé tager form og må
efterfølgende afprøves. Jeg arbejder med flere forskellige materialer, men
stenene forbliver min favoritbeskæftigelse.

Britt H Olsen lader sig inspirere af bl.a. udsynet fra Himmel & Hav. Fantastisk udsigt til Tunø og Samsø. Spændende at tænke på, hvad der befinder
sig i havet. Kig ind på restaurant Himmel & Hav: SPIS DRIK & BERUS JER
I KÆRLIGHED.

70 KERAMIKFAD

71 GLASFAD

Camilla With Aasager · www.camillawith.dk
Kunstnerpris: 650 kr · 40 x 28 cm.

Naturen og oplandet omkring Odder er en vedvarende inspiration, som jeg
ind i mellem bruger helt direkte som dekoration til mine fade. Det kan være
krydderurter, bregner eller ukrudt fra haven, som giver aftryk og udtryk.

Dorthe Bent · www.dorthebent.dk
Kunstnerpris: 675 kr. · 18x24 cm

Fremstilling af unika fade, glas billeder og pynt til årets højtider. Arbejder
billedmæssigt med glasset, ved at male på det, og drysse med knust glas.
Har siden 1997 udstillet glaskunst adskillige steder. Har de seneste 3 år også
arbejdet med fremstilling at smykker og små menneske figurer i bronze.
Galleri og værksted på Den Gamle Station i Ørting
Åbningstider hele året: Torsdag og fredag 13-17.”
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72 GLASFAD I BLÅ NUANCER

Elinor Jensen · www.elinorjensen-glas.dk
Kunstnerpris 500 kr. · 55 x 25 cm

73 GLASFAD

Else Knudsen · www.elseknudsen.dk
Kunstnerpris 1600 kr. · 37x37 cm

Jeg har arbejdet med glas siden 2006, da jeg fik mit værksted. Mit materiale er hovedsageligt vinduesglas, som jeg får fra punkterede thermoruder.
Det er lidt råt i sit udtryk og har en svag tone af grønt, som er glassets
egen farve. Stilmæssigt holder jeg mig til det enkle, da jeg synes det står
godt til glasset. Og så passer det mig godt at det er genbrug!

Else Knudsen er uddannet på Aarhus kunstakademiet 1998-2002. Hun
arbejder både med glas og maleri og har undervist gennem flere år. Hun
har deltaget i udstillinger i både ind- og udland.

74 DAME RAKU BRÆNDT

75 DEN GODMODIGE TYR

Eva Keramik · Facebook: Eva Keramik Rude Strand
Kunstnerpris 800 kr · 57 cm

Eva Keramik laver i ler finurlige figurer. Rakubrændt. Landskendt for dine
damer som står i mange danske og udenlandske hjem. Klovne med stort
humor. Arbejder også i bronze og glas. Værksted og atelier på Kystvejen
97, Rude Strand.
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Ginette Wien · www.ginettewien.dk
Kunstnerpris: 1200 kr. · 15x20 cm

Ginette er uddannet på Kolding Designskole, hvor hun blev færdig i 85, i
86-87 var hun på et studieophold i Cairo i Egypten. Ginette har siden været
på studieture mange steder i verden for at samle inspiration til sine arbejder.
Ginette arbejder i stentøj, porcelæn og glas, men ord er også vigtige for
hende, værkernes titler er ofte underfundige og tankevækkende.

76 SMYKKE MED TEMAET ”TÆND HÅB”

Helga Exner · www.helgaexner.dk
Kunstnerpris: 2.000

77 2 MINIATURER

Inge Hørup · www.ingehorup.dk
Kunstnerpris 2.400 kr. samlet · 30x11 cm

For Helga Exner er motiverne noget hun finder samt opdager i sin hverdag. Oplevelser i naturen, rejser, den klassiske musik eller en smuk sten
får fantasien i arbejde. Temaer er i konstant udvikling. Et er sikkert, smykkerne er ikke skabt til at blive lagt væk, men til brug året rundt og ellers kan
de pryde på en væg som vægsmykke.

Inge Hørup er en meget anerkendt kunstner med udstillinger rundt i Europa.
Bosiddende og aktiv udøvende kunstner fra Odderegnen fra 1980-1999.
Bor nu i Provence, Frankrig. www.ingehorup.dk

78 KERAMIKSKÅL

79 SMYKKENÅL

Inger Bruhn · www.ingerbruhn.dk
Kunstnerpris: 400 kr. · 12x12 cm

Inger Bruhn har været i branchen i mange år. Hun er ikke den store teoretiker, der hele tiden har svar på rede hånd om, hvad hun lægger i den ene eller
den anden form. Det handler om skabelsesprocessen. Formerne dukker
så at sige op af leret, fordi hun ganske enkelt har behov for at skabe dem.

Jytte Krarup · www.jyttekrarup.nu
Kunstnerpris 650 kr.

Jeg har lavet smykker siden 1983 og uddannet mig på guldsmedekurser.
Jeg arbejder både med metaller og organiske materialer som rav, ben, horn
og koraller. Desuden med alle former for ædelstene.
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80 HUS PÅ SØM

Jytte Rasmussen · www.prokk.dk
Kunsterpris 750 kr. · 23x10x12 cm

81 FINGERRING AF SØLV, AKRYL OG COLA DÅSE

Kaj Rasmussen · www.facebook.com/kaj.rasmussen.750
Kunsterpris 600 kr. · 55 cm

Som materiale for mine værker anvender jeg fortrinsvis genbrugspapir, som jeg
forarbejder til pulp, hvis konsistens og struktur jeg selv kan regulere.
I de seneste år har mine værker haft som tema de globale klimatiske og menneskelige ændringer. Af værker kan nævnes huse på søm eller hjul, høje bygningsværker med platforme til beboelse. Her er dog materialet bølgepap m.m.
Har deltaget i censurerede/inviterede udstillinger i mere end 20 forskellige lande.

Kaj Rasmussen blev færdiguddannet som guldsmed i 1967 og har designet og lavet smykker siden. Han har gennem mange år arbejdet som
efterskolelærer og har her undervist i at fremstille smykker. Han deltager
ofte i lokale Kunsthåndværkmarkeder.

82 ANONYM

83 BRUGSKUNST I TRÆ

Karen Marie Fredslund · www.kmfredslund.dk
Kunsterpris 2.400 kr. · 30x25 cm

Tekst m Jeg tager ofte udgangspunkt i materialer jeg finder på skrotpladser eller
i naturen - ting som er præget af vind, vejr og tid. Jeg ser en udfordring i at bevare respekten for den historie, materialet har fået med naturens hjælp, når de
skrottede værdiløse materialer omformes til skulpturer/billeder med en ny værdi.
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Knud Hansen
Kunsterpris 250 kr

Knud har arbejdet med trædrejning gennem flere år og sætter gerne sit
eget præg på det han laver. Han deltager løbende i markeder rundt i lokalområdet.

84 NISSUM FJORD

Knud Lauritsen
Kunsterpris 3.750 kr. · 64x84 cm

85 HEDEN

Lene Hede
Kunsterpris 800 kr. · 33x33 cm

Jeg fik en naturlig interesse for at male i mine unge år, da jeg arbejdede
som dekoratør. Jeg har benyttet enhver lejlighed til at tage kurser i malekunsten, uanset hvor i Danmark jeg har boet. Især har det maritime
maleri min store interesse; men jeg prøver også gerne kræfter med naturalistiske og abstrakte billeder og måske en klovn i ny og næ.

Lene Hede begyndte at male i foråret 2002 og blev medlem af malergruppen
Regnbuen i Hov.
På kursus hos Else Elisabeth Andersen i 2004 og senere billedkunst på VUC.
Malergruppen Regnbuen under Kulturcenter Hov mødes på Hov skole.

86 GYLDNE ABSTRAKTIONER

87 DIALOGEN SPRÆNGER RAMMERNE

Lisbeth Poulsen · www.facebook.com/galleri.ziva
Kunsterpris 1.800 kr. · 47x47 cm

Lisbeth Poulsen startede med at male i 2003, og har sidenhen deltaget
i mange kurser. Hun arbejder med mange forskellige stilarter og udtryk.
Dette års maleri er lavet med en speciel forgyldnings teknik, hvor man ikke
kan forudsige det færdige resultatet.

Mette Glassy · www.glassy.dk
Kunsterpris 350 kr. · 10x10 cm

Kobberkunsten i 3D format er helt nyt koncept med emnet: Eksistentialisme.
Valgte at donere dette værk da jeg mener at det er vigtigt at der er dialog
omkring kræften i samfundet.
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88 KONGEFUGL MED KRONE

Anette Kappel Skovhus · www.kappeldesign.dk
Kunsterpris 3.600 kr. · 90X90 cm

89 AKVAREL U. TITEL

Anne Østergaard · www.anne-oestergaard.dk
Kunstnerpris 1.400 kr. · 30x40 cm

Min interesse for farver, form og komposition kommer tydeligt til udtryk
i mine billeder. Processen med at nå frem til det rigtige udtryk er lang.
Billedet gennemgår mange forandringer undervejs. Jeg arbejder med olie
farver, da lag på lag og gennemsigtigheden fascinerer mig

Hvert år ved vintertide drager jeg til lofoten for at male lyset, der vender
tilbage efter mørketiden. Havet og lyset er evigt skiftende farvemæssigt
og en udfordring at fange i akvarel.

90 AMSTRUP RED

91 RAPS VED AMSTRUP RED

Annette Præstegaard · www.prae.dk
Kunstnerpris: 3.200 kr. · 40x40 cm

Annette Præstegaard inspireres af naturens konstante skiften
Fra sin bopæl ved Horsens Fjord og dæmningen til Alrø kan hun se vande
og den høje himmel, og opleve, hvordan farver og bevægelser skifter time
for time. Her er vidder og natur, og det afspejler sig i malerierne.
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Annette Præstegaard · www.prae.dk
Kunstnerpris 1.500 kr. · 40x40 cm

Annette Præstegaard inspireres af naturens konstante skiften
Fra sin bopæl ved Horsens Fjord og dæmningen til Alrø kan hun se vande
og den høje himmel, og opleve, hvordan farver og bevægelser skifter time
for time. Her er vidder og natur, og det afspejler sig i malerierne.

92 MÅGER VED AMSTRUP RED

93 AARHUS

Annette Præstegaard · www.prae.dk
Kunstnerpris 1.500 kr. · 40x40 cm

Daniel van der Noon · facebook.com/daniel.vandernoon
Kunstnerpris: 2.200 indrammet · 44x32 cm

Annette Præstegaard inspireres af naturens konstante skiften
Fra sin bopæl ved Horsens Fjord og dæmningen til Alrø kan hun se vande
og den høje himmel, og opleve, hvordan farver og bevægelser skifter time
for time. Her er vidder og natur, og det afspejler sig i malerierne.

Daniel van der Noon er en britisk kunster født i 1988. Det urbane udtryk
er gennemgående for hans kunst. Storbyens former, farver, detaljer og
drømme kombineres med en enkel og samtidig detaljerig streg.
Daniel van der Noon har base i Århus og København.

94 MASKER OG FUGLE

95 DANS

Ejler Bille · www.galleri-profilen.dk
farveserigrafi nummer 38/200
Kunstnerpris 4.800 kr. · 86x70,5 cm

Ejler Bille var en af 1900-tallets betydeligste danske billedkunstnere.
En af pionererne inden for den abstrakte kunst i Danmark.

Elisabeth Wegger · www.wegger.dk
Kunstnerpris 3.500 kr. · 80x60 cm

Købte staffeli og oliefarver som 15.årig; malede, trykte og syede egen
beklædning og tog kurser i keramik og porcelænsmaling. Teknisk Tegner
1962. Lærer med linjefag i billedkunst 1967

Donation fra Galleri Profilen, Grønnegade 93, 8000 Aarhus C
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96 ØRKEN

Else Knudsen · www.elseknudsen.dk
Kunstnerpris 5000 kr. · 94x121 cm

97 UDEN TITEL

Elsebeth Hansen · Instagram: Elsebeth Hansen
Kunsterpris 2.500 kr · 28x28 cm

Else Knudsen er uddannet på Aarhus kunstakademiet 1998-2002. Hun
arbejder både med glas og maleri og har undervist gennem flere år. Hun
har deltaget i udstillinger i både ind- og udland.

Arbejder med blandform i mange forskellige materialer, såsom papir, kobber, bly, hestehår osv. Arbejder for tiden meget med masker.

98 NORGE

99 UDEN TITEL

Gerda Jørgensen · www.naturmalerier.dk
Kunsterpris 1.800 kr. · 50x60 cm

Gerda Jørgensen har malet gennem mange år, startede i sin tid ved Else
Elisabeth Andersen og har haft billeder med på den censurerede udstilling
i Tistrup. Er medlem af Farvecirklen, der huserer i Pakhuset.
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Hanne Winding · wennah4@gmail.com
Kunsterpris 2.000 kr. · 50x40 cm

Jeg har malet seriøst i ca. 20 år. I den tid, har jeg løbende været på forskellige
kunsthøjskoler, hvor jeg har fået undervisning fra professionelle kunstnere.
Jeg eksperimenterer med forskellige genrer, farver og former. Jeg maler med
akryl , laver tuschtegninger og mixed media. Medlem af sammenslutningen
Farvecirklen. Udstillet med den og haft separatudstillinger.

100 BITIHORN, JOTUNHEIMEN

Helle Buttenschøn · facebook.com/hellebuttenschon
Kunsterpris 1.200 kr. · 40x40 cm

101 ANSIGT

Helle Zibrandtsen · hellezibrandtsen@clin.au.dk
Kunsterpris 300 kr. · 33x24 cm

2002 var Helle Buttenschøn færdiguddannet på Århus Kunstakademi,
og havde sin afgangsudstilling fher. I dag holder hun til i Pakhuset Odder, hvor hun startede malersammenslutningen Farvecirklen, som hun er
kasserer for.

Jeg har alle dage malet og tegnet, forsøgt mig udi div materialer og teknikker. Jeg arbejder både figurativt og abstrakt. Jeg har brugt en del energi
på croquis tegning som inspiration og træning på det seneste - efter nogle
års pause.

102 ABSTRAKT

103 ANSIGTER I TV

Helle Zibrandtsen · hellezibrandtsen@clin.au.dk
Kunsterpris 1.000 kr. · 100x100 cm

Jeg har alle dage malet og tegnet, forsøgt mig udi div materialer og teknikker. Jeg arbejder både figurativt og abstrakt. Jeg har brugt en del energi
på croquis tegning som inspiration og træning på det seneste - efter nogle
års pause.

Inga Krog Møller · ingakrogm@gmail.com
http://ingakm.dk/?page_id=21
Kunsterpris 1.200 kr. · 52x42 cm

Inga Krog Møller har altid en skitseblok med sig i ventesale, biblioteker
og på Dokken i Århus. Tegner personer med enkle men karakteristiske
streger. Maler med akryl på lærred eller bambuspapir med lette præcise
penselstrøg og bevaret enkelhed.
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104 DANSEFUGLEN

Jakob Greibe · www.greibestreg.dk
Kunsterpris 8000 kr. · 100x80 cm

105 LANDSKAB, STIL: NATURALISTISK

Jens Bilgram
Vurderingspris 1.600 kr · 29x37 cm

Jakob Greibe, 48 år, autodidakt, malet i 20 år, på galleri i Horsens og
Luxembourg. Mange udstillinger, bestillinger til både offentlige og private
bag mig.

Billedkunstner Jens Bilgram, Tranum Strand døde i 2013 og blev 76 år

106 LANDSKAB

107 EFTERÅR 2017

Jens Bilgram
Vurderingspris 800 kr og størrelse 29x37 cm

Billedkunstner Jens Bilgram, Tranum Strand døde i 2013 og blev 76 år
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John Vestergaard · www.fotojohn.dk
Kunsterpris 500 kr. · 52,5 x 42,5 cm

John Vestergaard er pensionist og hobbyfotograf. Elsker at se motivet og
fange det. Specielt mennesker/portræt samt natur/landskaber har hans
interesse. www.fotojohn.dk
John Vestergaard er formand for Odder Fotoklub.

108 STRANDEN VED SVINKLØV

John Vestergaard · www.fotojohn.dk
Kunsterpris 500 kr. · 52,5 x 42,5 cm

109 UNDER BROEN 2017

John Vestergaard · www.fotojohn.dk
Kunsterpris 500 kr. · 52,5 x 42,5 cm

John Vestergaard er pensionist og hobbyfotograf. Elsker at se motivet og
fange det. Specielt mennesker/portræt samt natur/landskaber har hans
interesse. www.fotojohn.dk
John Vestergaard er formand for Odder Fotoklub.

John Vestergaard er pensionist og hobbyfotograf. Elsker at se motivet og
fange det. Specielt mennesker/portræt samt natur/landskaber har hans
interesse. www.fotojohn.dk
John Vestergaard er formand for Odder Fotoklub.

110 HJERTE FISKER

111 FLASKEN

Juhani Väinö Thomsen · facebook.com/juhanivaino.thomsen
Kunstnerpris 4000 kr. · 120x70 cm

I Rørth ved Odder bor der en rigtig træ- og billedkunstner, som har en
sprudlende fantasi – er tænksom og udtrykker sig finurlig. Der er tale
om en kunstner, som gør det så kreativt i fascinerende træskulpturer og
malerier. Han er født i Finland og kom til Danmark. Har udstillet mange
steder og deltog i stor naivistudstilling -10 udstillere- i Væksthuset i 2017.

Juhani Väinö Thomsen · facebook.com/juhanivaino.thomsen
Kunstnerpris 2000 kr. · 61,5x57,5 cm

I Rørth ved Odder bor der en rigtig træ- og billedkunstner, som har en
sprudlende fantasi – er tænksom og udtrykker sig finurlig. Der er tale om en
kunstner, som gør det så kreativt i fascinerende træskulpturer og malerier.
Han er født i Finland og kom til Danmark. Har udstillet mange steder og
deltog i stor naivistudstilling -10 udstillere- i Væksthuset i 2017.
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112 COLLAGE “DET FEDE LIV”

Juhani Väinö Thomsen · facebook.com/juhanivaino.thomsen
Kunstnerpris 2.000 kr. · 78,5x57 cm

113 ELEFANTØRE

Kate Nilsson
Kunsterpris 1.400 kr. · 50x40 cm

I Rørth ved Odder bor der en rigtig træ- og billedkunstner, som har en
sprudlende fantasi – er tænksom og udtrykker sig finurlig. Der er tale
om en kunstner, som gør det så kreativt i fascinerende træskulpturer og
malerier. Han er født i Finland og kom til Danmark. Har udstillet mange
steder og deltog i stor naivistudstilling -10 udstillere- i Væksthuset i 2017.

Trykket “Elefantøre” er et ud af flere forskellige collografiaftryk med inspiration fra væksthuset i Aarhus. Alle tryk er unika, da to aldrig bliver ens.
Der er kun trykt 2-5 tryk af hver plade.

114 I ORDEN

115 HAV OG STRAND ÅRHUS

Lene N. Rosenberg
Kunsterpris 2.200 kr. · 40x80 cm

Jeg er uddannet reklametegner/grafiker, selvstændig og underviser på
Århus kunstakademi.
Mit maleri er en orden, man får når du har været heltemodig. Det skal du
også have for stafetten for livet og kampen med kræften.
34

Lene Wiklund · www.wiklund.dk
Kunsterpris 5.500 kr. · 61x77 cm

Naturen som sjælens spejl er udgangspunktet - at undersøge farvernes tone og
dybde i samspil med form - uanset motiv søger jeg med mine billeder at opnå et
harmonisk udtryk, der gerne skulle række ud over sig selv. Jeg foretrækker oliemaling pga dens organiske kvalitet og langsomme tørretid, dvs jeg kan arbej–
de i længere tid i samme lag og på den måde finde nye nuancer og farvetoner.

116 UDEN TITEL

Marianne Brøner · www.galleribroener.dk
Kunsterpris 2000 kr. · 40x40 cm

117 UDEN TITEL

Mia Ann Bruhn
Kunsterpris ukendt · 65x84,5 cm

Billedkunstner Marianne Brøner har haft en lang række udstillinger på gallerier, i kunstforeninger, i offentlige institutioner og hos private. Mariannes
billeder (akryl og oliemaling) er farvestrålende og med grafisk stærke
udtryk og er især med abstrakte udtryk

Ung kunstner fra København. Landskabsarkitekt Cand arc.
Opvokset i Hou og Odder.

118 SVANER

119 BLOMSTERFNUG

Mia Ann Bruhn
Kunsterpris ukendt · 100x140 cm

Ung kunstner fra København. Landskabsarkitekt Cand arc.
Opvokset i Hou og Odder.

Mia Ann Bruhn
Kunsterpris ukendt · 82x109 cm

Ung kunstner fra København. Landskabsarkitekt Cand arc.
Opvokset i Hou og Odder.
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120 UDEN TITEL

Mormor · mormorandme.com
Kunsterpris 4000 kr. · 61x85 cm

121 LAMMETÆV AF SPANIEN 2013

Ole Grøn · www.olegroen.dk
Kunsterpris 1.500 kr. · 40x20 cm

Mormor er en dansk kunstner, hvis kunstneriske arbejde er støbt af folket
og rummene omkring ham.
Baseret i København startede mormor sin karriere i en tidlig alder på ga
derne i hans hjemby Aarhus. I dag er mange af hans stykker oplevet på
lærred eller papir og er blevet udstillet i Berlin, New York, München samt
i København.

Ole Grøn, er billedkunstner, bosiddende i Kysing, hvor han også har atelier. Han er opvokset i Odder og har desuden boet i Alrø. Ole Grøn tilhører
kredsen af danske naivister. Landskendt. Har lavet skulpturen ”To på tur”
ved VitaPark.

122 UDEN TITEL

123 PLAKAT (H.C ANDERSEN)

Peregrin
Kunsterpris Ukendt · 60x70 cm

Doneret af privat samler.
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Peder Stougaard · www.peder-stougaard.dk
Kunsterpris 500 kr. · 100x70 cm

Peder Stougaard er billedkunstner og har været igang som kunstner
fra1969. Han arbejder hovedsageligt i bokstavelig forstand med ansigter
masker, med alt hvad det består af på godt og undt, i tegninger og maleri.

124 PLAKAT (HENRY HEERUP)

Peder Stougaard · www.peder-stougaard.dk
Kunsterpris 500 kr. · 100x70 cm

125 INGEN TITEL (CLARK GABLE)

Sanne Lund Jensen · www.sannelundjensen.dk
Kunsterpris 1.900 kr. · 40x44 cm

Peder Stougaard er billedkunstner og har været igang som kunstner
fra1969. Han arbejder hovedsageligt i bokstavelig forstand med ansigter
masker, med alt hvad det består af på godt og undt, i tegninger og maleri.

Sanne Lund Jensen arbejder som billedkunstner med forkærlighed for
materialer, deres forskellighed og alkymisme. Hun arbejder med udsmykning, skulptur, keramik, grafik og arkitektur. Sanne er uddannet arkitekt,
født 1960.

126 BIRDHILL

127 De syv små dværge kigger efter Snehvide

Simon Meldgaard · www. simonmeldgaard.dk
Kunsterpris 8.500 kr. · 60x75 cm

Jeg oplevede at miste min mor efter et langt sygdomsforløb med kræft.
Jeg ser et stort behov for støtte hos sygdomsramte og deres pårørende,
og mener derfor, at det er vigtigt at støtte dette gode initiativ.

Steen Rasmussen
Kunsterpris 2.000 kr. · 60x60 cm

Mine billeder er altid skabt ud fra fascinationen af det grundlæggende;
farverne, billedfladen, formen, fladerne med strukturer. Samtidig inspireres jeg af rytmisk musik især af jazz og ikke mindst af børns billedeudtryk
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128 UDEN TITEL

Terkel Hedegaard
Kunsterpris 1.400 kr. · 42x30 cm

Terkel Hedegaard er autodidakt kunstner og har tegnet igennem hele livet.
Har i de unge år malet med olie.
Bruger tusch og tusch/akvarel farver i sine værker.
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129 LYSETS VEJ

Kaare Norge · www.kaare-norge.dk/art
Kunsterpris 7.500 kr · 60x70 cm

Kaare Norge er landskendt guitarist og komponist men også billedkunstner på sit 20 år. Det storslåede naturalistiske scenarie er Kaares inspirationskilde. Inspireres af årstiderne og de konstant skiftende lysforhold.
Med sin musiske sans komponerer han sig vej gennem landskabet og
skaber nærvær i sin oliemalerier.

Vi støtter

STAFET FOR LIVET

Stafet For Livet Odder
16. og 17. juni 2018

Tænd
HÅB

TAK FOR STØTTEN
Jeres støtte gør en forskel for
mennesker berørt af kræft.

STAFET
FOR LIVET
ODDER

Rosensgade 15, 8300 Odder, tlf. 86 54 10 11
e-mail: annoncer@odderavis.dk, www.odderavis.dk

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk
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