
19 Lone Le Zimsen
LLZ TAPET, Højdevej 11, 3600 Frederikssund

21 74 89 10  • www.llz-tapet.dk

Jeg designer, udvikler og producerer håndtrykte tapeter i min lille 
tapetfabrik. Enten ud fra egne oplæg eller ud fra en kundes ønsker 
og ideer. Har en statsannerkendt uddannelse indenfor kunsthånd-
værk og dansk design. 

04 Jette Nørager Gjerløff
GALLERI-JET, Engvej 2 - 3550 Slangerup

20 31 36 86 • jettenorager@gmail.com • www.galleri-jet.dk

Velkommen indenfor i “GALLERI-JET”, hvor figuration, abstraktion 
og surrealisme iblandet akrylens dans på lærredet - lag på lag - i 
selskab med pensler, spartler - ophøjede konturer, sand og mange 
andre medier ... samt en brik indgår i mine malerier. 

25 Poul Petersen
Nøddekrogen 3, 3630 Jægerspris

42 21 75 13 • els.pop@hotmail.com

Autodidakt billedmager.
Arbejder med fabulerende motiver.
Materialer: acryl-oliepastel/akvarel og collager.

10 Lailasilke Kamille Krogsgård
Jernbanegade 19, 1., 3600 Frederikssund

60 89 90 28 • www.lailasilke.dk

Det naive og glade udtryk. Masser af farver og former. Jeg skaber 
glad kunst.

31 Inge Kirsten Schønherr
Gøgevej 10, Kulhuse, 3630 Jægerspris

22 76 89 57 • tisk_kulhuse@get2net.dk • www.tisk.dk

Jeg griber udfordringer, ofte førelsesmæssigt, og former i ler, maling 
og adskillige andre materialer. Permanent udstilling. Ring i forvejen 
så kommer du ikke forgæves. 

01 Birgit Andersen
Galleri Sankt Mikael, Kongensgade 21, 3550 Slangerup

23 98 26 41 • www.gallerisanktmikael.com

Mit hoved er fyldt af billeder. Landskabet er mit foretrukne motiv 
– et mylder af farver, der skal op på lærredet – i den rigtige ræk-
kefølge. Ofte er det et besværligt og hårdt arbejde at få oliefarverne 
til at makke ret – af og til vil de, som de selv vil. 

22 Willy Orbe
Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 161. Indgang E, 3600

60 68 76 11 • willyorbe@live.dk • www.galleriorbe.dk 

Kolorist. Naturalisme og abstrakt. Som barn har jeg tegnet, Senere også 
akvarel og maling. Både i de naturalistiske og abstrakte værker søger 
jeg med harmoni og balance, oftest i stærke farver, at udtrykke min 
opfattelse, af stedet. Miljø/stemning og figurer i min fantasis univers.

07 Elsebeth Hutters
Færgevej 15, 3600 Frederikssund (Obs! indg. fra Skyllebakkegade)

27 20 92 13 • www.elsebeth-hutters.dk

Håndlavet papir er et spændende materiale, som jeg arbejder med 
både i form og flade. Samtidig har maleriets billedsprog altid været 
en del af mit udtryk, hvor det ofte er tankens vandring i nordlige 
landskaber og natur, der afspejler sig. 

28 Margo Christensen
Vængetvej 9, 3630 Jægerspris

26 21 63 18 • margo.oppe@yahoo.dk  

Ud fra ønsket om at lade det indre komme til udtryk starter jeg med 
en følelse eller en stemning og lader intuitionen og inspirationen 
bestemme, hvor jeg skal hen. Til sidst færdiggør jeg billedet med 
viljens kraft. Materialer:akryl og lærred samt goache og papir.

13 Helle Binder
Fjordparken 10, 3600 Frederikssund

51 88 05 64 • www.enrejseifantasien.dk

At male er at leve. Jeg maler mine billeder når jeg har lyst og ikke 
bliver forstyrret af andre ting. Det er primært fantasien, der leder 
mig der hen, hvor mine billeder får sit udtyk. Jeg lader ofte farverne 
bestemme over motivet. Livet får en ekstra dimension når jeg maler. 

34 Siv Johansson
Lillebakken 2, 3630 Jægerspris

21 20 45 24 • sivgunnel@hotmail.com • www.hornsherredgruppen98.dk 

Mine malerier er inspirerede af naturen og farverne, som betyder 
meget for mig. Jeg maler gerne noget, der følelsesmæssigt inspi-
rerer mig.

16 Hanne Henrichsen/atelier-hh
Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

47 17 88 86/61 77 95 39 • www.atelier-hh.dk

Jeg maler både i olie og akryl. Jeg maler blomster, som jeg ser dem i 
naturen, dette kræver præcision og omhu for at få skønheden frem. 
Jeg maler portrætter, naivistiske dyremotiver og abstraktioner, her 
er der ingen plan, farverne flyder sammen, der kan opstår nye ideer.

20 Xenia Michaelsen, Dekorum 
Dekorum, Vinkelvej 3, 3600 Frederikssund 

26 20 02 58 • www.dekorum.dk • www.portraetter.dk 

Jeg er portrætmaler. Gennem menneskers ansigter kan man fortælle 
alt: Verdens historie, personlige oplevelser, filosofi, lidelser, årstider 
og meget mere. Jeg holder af at fremhæve de vidunderlige person-
lige egenskaber, som vi alle har uanset vores alder og ydre skønhed. 

05 Jens Christian Gjerløff
GALLERI-JET, Engvej 2, 3550 Slangerup

47 38 25 11 • Jens-gjerloeff@mail.tele.dk• www.galleri-jet.dk

Eksperimenterende - syrealistisk - abstrakt. Maler i klare, rene og 
glade farver der kan være fra spejlblanke lakker, matte malinger 
og sand ”malet” på træplader eller lærred. Eksperimenterer meget 
med forskellig glans på samme maleri.

26 Kirsten Lindholm Andersen
Vinkelvej 11, 3630 Jægerspris

47 53 14 34/60 46 54 34 • kirstenlindholm@andersen.mail.dk

Uddannet kunsthåndværker/designer. Malerier i olie og akryl.  
Motiverne er ofte stiliserede billeder af naturen, hvor der undertiden 
har sneget sig figurer ind. Endvidere portrætter af dyr og men-
nesker.

11 Steen Overgaard Madsen
Marbækvej 42, 3600 Frederikssund

20 48 51 12 • steen@billedhugger.net • www.billedhugger.net

Billedhugger og billedkunstner.

32 Frýbjørg Kruse
Dråbyvej 122, Over Dråby Strand, 3630 Jægerspris

24 21 37 65 • Frybjoerg@gmail.com • www.fryjoart.dk

Jeg har altid haft et ønske om at male. Siden 1996 har jeg modtaget 
undervisning i kunstmaleriets processer. Naturen og mine omgivelser er 
min inspiration, især Færøerne, hvor jeg er født og opvokset. Fordybelsen 
og hele den kreative proces i tilblivelsen af maleriet er min største glæde.

02 Knud Andersen
Galleri Sankt Mikael, Kongensgade 21, 3550 Slangerup

29 87 04 33 • www.gallerisanktmikael.com

Velkommen i Galleri Sankt Mikael i Slangerup, som min kone,  
Birgit, og jeg har drevet i 8 år. Vi har faste udstillinger med vore 
egne billeder, og vi har gennem årene haft en masse gæsteudstill-
ere, ligesom vi har vist vore arbejder mange steder i Nordsjælland. 

23 Tove Søndergaard
Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 161. Indgang E, 3600

20 34 45 79 • t.aabjerg.s@gmail.com

Jeg arbejder både naturalistisk og abstrakt i flere materialer. I start-
en var det tekstilbilleder og maleri, som jeg beskæftigede mig med. 
Nu anvender jeg også ler og koldglas. Siden 1974 har jeg udstillet, 
både solo og på fællesudstillinger, og arbejder dynamisk.

08 Inge Prier
Strandhøjen 28, 3600 Frederikssund

60 91 86 48 • mail@ingeprier.dk • www.ingeprier.dk

Mine skulpturer: Lange og slanke, ofte sammensat i grupper med 
genkendelig udtryk af nærhed og intensitet. Mine Malerier: I olie og 
akryl, har med tiden opnået den energi og livsglæde som jeg ønsker 
at udtrykke, med afsæt i naturen og det lyriske islæt.

29 Allan Kristoffersen – kunst4u
Klokkervej 17, Ved Skoven Kirke, Kulhuse, 3630 Jægerspris

21 25 35 50 • www.kunst4u.dk

Jeg fotograferer ’dogme’ billeder som typisk afspejler ‘livet omkring 
dig’. Foretrukne motiver er natur, makro og alle de små finurlige 
ting, som ligner og efterligner andet, end det de er. Jeg har stor  
forkærlighed for at finde ‘levende væsener’ i så at sige alt.

14 atelier1.dk v/Maiken Hejnfelt 
Fjordparken 32, 3600 Frederikssund

26 16 75 73 • maiken@hejnfelt.dk • www.atelier1.dk

atelier1.dk er mit værksted og galleri på adressen i Frederikssund, 
hvor jeg også underviser individuelt og afholder kurser. Mine male-
rier er dels inspireret af mine mange rejser, hvor især lyset i Alaska 
samt ånden i New York har præget mange af mine billeder.

35 Ilzac Unika Glas - Gerd Zachariassen 
Fasanvænget 10, Over Dråby Strand, 3630 Jægerspris

30 11 30 39 • www.ilzac.dk

Tæt ved den skønne Isefjord ligger mit lille glasværksted. Jeg er 
dybt fascineret af glas og skaber små kunstværker til udsmykning 
af hjemmet samt smykker og glasperler af dette fantastiske mate-
riale. Perlefremstilling og andre glasteknikker demonstreres gerne.

17 Lona Warburg 
Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

26 56 36 04

Jeg maler blomstermalerier i olie på træ, min inspiration får jeg 
mest fra naturen men også alle andre steder fra. Jeg maler fordi 
jeg ikke kan lade være det er den dejligste afslapning, jeg glemmer 
både tid og sted og tænker kun på mit maleri. 

21 Kirsten Orbe
Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 161. indgang E, 3600

60 80 21 41 • kirstenorbe@gmail.dk • www.galleriorbe.dk 

Er kolorist, maler akvarel i stærke farver og med mange detaljer. 
Bruger flere forskellige teknikker i frembringelsen af værkerne 
f.eks.vådt i vådt, tørt på tørt osv. Sommergalleri ”galleriorbe” Mølle-
husene 21. Ølstykke, i perioden 15/5 til 30/8. 

06 Lis Thyra Hansen
Agerhøjen 4, 3550 Slangerup

22 12 21 34 • thyrasart@hotmail.com 

Mine malerier er sjældent farveløse. Tilblivelsen fremkommer på 
basis af intuition i tilblivelses processen. Farvevalg og farvernes 
styrke er helt afgørende i denne proces. Jeg bruger oftest stærke 
kompromiløse farver, med masser af temperament.

27 Lilly Lund Hjorhøy
Kignæshaven 1, 3630 Jægerspris

20 16 19 03 • lilly.lund.art@gmail.com

Mine billeder er fulde af liv og lys. Nysgerrighed og farverne er 
udgangspunktet. Jeg udfordrer mig selv hele tiden med hensyn til 
både farver og udtryksform og flytter hele tiden grænser. Jeg maler 
mest  med akryl, og har løbende udstillinger.

12 Dorthe Themsen
Elværket, Ved Kirken 3, 3600 Frederikssund 

28 71 78 29 • www.dorthethemsen.dk 

Jeg maler med akryl og laver collager det, at arbejde med disse to 
udtryksformer giver mig mulighed for at, arbejde ud fra den filosofi 
at livets stor og små spørgsmål bliver mere konkrete. Samtidig er 
det sjovt og livsbekræftende. 

33 Inge Margrethe Voravong
Hyldegårdsvej 24, Over Dråby Strand, 3630 Jægerspris

61 78 44 43 • www.voravong.dk

At male er for mig er indbegrebet af livskvalitet. Jeg maler primært 
sanseoplevelser af energi. Vind, lys, luft og flader i alle afskygninger.

03 Christina Christiansen 
KreativAkrylmaling og Galleri CC, Bakkebo 17, 3550 Slangerup

22 16 22 23 • www.KreativAkrylmaling.dk • www.Gallericc.dk

Jeg ønsker at bringe glæde og positiv energi via af mine malerier og 
min undervisning - kig forbi hvad end du ønsker at se på malerier 
med glade farver og en finurlig streg, eller få et par tips og ideer til 
selv at svinge penslen.

00 Jan Dall Christensen, Galleri DallArt
co. Creative Hobbyart, Industrivej 22 F, 3550 Slangerup

40 74 94 45 • www.DallArt.com

Jeg har arbejdet meget med det naturalistisk figurative udtryk. Det 
har primært været menneskekroppe og portrætter, som jeg har be-
skæftiget mig med de senere år. Jeg har altid været fascineret af virk-
ningen af lys og skygge, der er med til at fremhæve dybde og dynamik. 

24 Inger Kruse
Bakkevænget 9, St.Rørbæk, 3600 Frederikssund

47 31 45 01/60 62 45 01 • www.fjordkunst.dk/inger-kruse

Jeg søger ikke at male hvad jeg ser, men de følelser mine sanseind-
tryk skaber i mig. Jeg er med i kunstbogen ”Galleriet” 2012 hver 
forside er et originalt kunststykke udsmykket af den enkelte kunst-
ner, ikke 2 bøger er ens og alle bøger er signeret og nummereret.

09 Erling Jehrbo
Værksted. Holmensvej 21, 3600 Frederikssund

30 13 49 63 • erlingjehrbo@gmail.com • www.erlingjehrbo-kunst.dk

Jeg inspireres af menneskets natur og dets vilkår med undren, hu-
mor og rædsel. Mit kunstneriske udtryk er figurative, abstrakt og 
ofte fabulerende væsner med menneskelige træk. Jeg arbejder i 
granit, sort svensk diabas, bronze, jern og akrylmaling.

30 Hanne-Dorte Kristoffersen – Gallerierne
Klokkervej 17, Ved Skoven Kirke, Kulhuse, 3630 Jægerspris

61 68 24 67 • www.123hjemmeside.dk/Gallerierne

Jeg er autodidakt kunstner og beskæftiger mig primært med maleriet 
– olie, akryl, ’mixed media’. Udtryksmæssigt og kunstnerisk spænder 
mine malerier bredt. Gentagne rejser til Sydafrika, Namibia, Zambia 
har inspireret til mange af mine malerier. Tager imod bestillinger.

15 Susanne Ruge
Fjordparken 32, 3600 Frederikssund

22 67 20 80 • mail@susanneruge.dk • www.cybergalleriet.dk/susruge

Maleri er magi; giver afløb og ro; gør glad, skaber energi; og er 
super hårdt arbejde. Jeg inspireres af alt omkring mig: natur, men-
nesker, former, farver, stemninger osv. Det sidste år har jeg over-
vejende arbejdet med abstrakte landskaber.

36 Rie Linke Hansen
 Lillevangsvej  23, 3630 Jægerspris

 47 53 29 00/23 93 44 99 • hansen@lerager.net 

At male betyder alverden for mig. Jeg elsker at afprøve nye tekniker 
og inspireres af naturen og glade farver.

18 Mira Gelert
Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

21 83 80 89 

Jeg er født i Polen og opvokset i en kunstnerisk familie. Jeg er uddannet 
på kunstakademiet i Lodz. I 1986 flyttede jeg til Danmark. For ca.10 
år siden tog jeg mine kunstneriske interesser op igen, og begyndte at 
male mest i akvarel, men nu er jeg også begyndt at male i olie. 

Konkurrence
vind kunst for 3.000 kr

Besøg mindst 6 kunstnere, gallerier og værk-
steder der deltager i Åbne Atelier Døre og deltag i 
lodtrækningen om gavekort til køb af kunst hos de 
deltagende kunstnere.

Værdikuponer fås på alle udstillingssteder. Hver 
udstillingsadresse du besøger, skal stemple/under-
skrive dit besøg, på din folder. Kun et stempel pr. 
adresse. Når du har 6 stempler afleveres kuponen 
til et af besøgsstederne.

Benyt venligst blokbogstaver. 

De udfyldte kuponer indsamles hos fjordkunst.dk 
bestyrelse og vinderen får direkte besked senest 
d. 14. juni. 

Navn:
________________________________________

Mail:
________________________________________

Adresse:
________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ta’ en
kunstweekend med overnatning 
Og nyd den smukke fjordkommune ...

Kig på visitfrederikssund.dk for spise-
steder og overnatning eller ring til 
Frederikssund Turistbureau på 
tlf. 47 31 06 85 

Frederikssund Kommune 
støtter Åbne Atelier Døre



Fernisering
i “Elværket” søndag d. 26. maj 
kl. 11-15 Ved Kirken nr. 6 i Frederikssund 

48 kunstnere viser 
små kunstværker specielt lavet til denne Åbne  
Atelier Døre fernisering. Dette giver et indblik 
i den enkeltes kunst som inspiration til plan-
lægning af dine besøg.

Kom og mød kunsterne til en hyggelig kunst-
snak og et glas vin i ”Elværket” .

Værkerne kan ses til og med torsdag d. 27. 
juni i Elværkets åbningstid.

Åbningstider i ”Elværket”
mandag 11-13
tirsdag lukket
onsdag til fredag 11-13

3550 / Slangerup 

0. Jan Dall Christensen
co. Creative Hobbyart, Industrivej 22 F

1. Birgit Andersen, Kongensgade 21 

2. Knud Andersen, Kongensgade 21

3. Christina Christiansen, Bakkebo 17 

4. Jette Nørager Gjerløff, Engvej 2

5. Jens Christian Gjerløff, Engvej 2

6. Lis Thyra Hansen, Agerhøjen 4

3600 / Frederikssund 

7. Elsebeth Hutters, Færgevej 15, 
indgang fra Skyllebakkegade

8. Inge Prier, Strandhøjen 28,
 
9. Erling Jehrbo, Holmensvej 21,

10. Lailasilke Krogsgård, Jernbanegade 19

11. Steen Overgaard Madsen, Marbækvej 42

12. Dorthe Themsen, Elværket, Ved Kirken 6

13. Helle Binder, Elværket, Ved Kirken 6

14. Maiken Hejnfelt, Fjordparken 32

15. Susanne Ruge, Fjordparken 32

16. Hanne Henrichsen, Elværket, Ved Kirken 6

17. Lona Warburg, Elværket, Ved Kirken 6

18. Mira Gelert, Elværket, Ved Kirken 6

19. Lone Le Zimsen, Højdevej 11

20. Xenia Michaelsen, Vinkelvej 3

3600 / Oppe Sundby

21.  Kirsten Orbe, Pedersholm, indgang E,
Roskildevej 161

22. Willy Orbe, Pedersholm, indgang E,
Roskildevej 161

23.Tove Søndergaard, Pedersholm, indgang E,
Roskildevej 161

3600 / St. Rørbæk

24. Inger Kruse, Bakkevænget 9,

3630 / Jægerspris 

25. Poul Petersen, Nøddekrogen 3

26. Kirsten Lindholm Andersen, Vinkelvej 11

27. Lilly Lund Hjorhøy, Kignæshaven 24

28. Margo Christensen, Vængetvej 9

3630 / Kulhuse 

29.  Allan Kristoffersen,
Klokkervej 17, ved Skovens Kirke 

30. Hanne-Dorte Kristoffersen,
Klokkervej 17, ved Skovens Kkirke 

31. Inge Schønherr, Gøgevej 10

3630 / Over Dråby Strand 

32. Frýbjørg Kruse, Dråbyvej 122,

33. Inge Margrethe Voravong, Hyldegårdsvej 24 

34. Siv Johansson, Lillebakken 2

35. Gerd Zachariassen, Fasanvænget 10

36. Rie Linke Hansen, Lillevangsvej 23 

3630 / Gerlev / Gerlev strand 

37. Petronella Blokker, Strandmarksvej 22

38. Mattias Finsen, Tørslevvej 4, Gerlev

4050 / Svanholm Gods

39. Laurentius van Dam, Svanholm Alle 2

40. Jytte Andersen, Svanholm Alle 2 

41. Jørn Ritsmar, Svanholm Alle 2

4050 / Skibby

42. Uls Schwabe, Tværvej 11,

4050 / Skuldelev 

43. Helle Borg Hansen, Bøgevej 2

44. John Lundgreen, Egevej 2

4050 / Østby 

45. Kirsten Sarbæk, Åskildevej 4  

46. Carsten Bruun, Åskildevej 4

47. Anne Gry Andersen, Hammervej 16

Kunstner oversigt 2013

Evaluering

På en scala fra 1-10 hvor 10 er højest:
Har du haft en god oplevelse?

________________________________________

Var åbningstiderne tilfredsstillende?

________________________________________

Vil du anbefale åbne atelier døre til dit netværk? 

________________________________________

Øvrige bemærkninger :
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Tak for dit bidrag ...

Navn:
________________________________________

Mail:
________________________________________

Adresse:
________________________________________

________________________________________

________________________________________

Velkommen
til Åbne Atelier Døre 2013
Vi startede vores forening foråret 2009 og er i dag 
83 udøvende kunstnere, der er bosiddende eller har  
atelier i Frederikssund kommune. Vores hovedformål 
er Åbne Atelier Døre, som i år søsættes for femte gang. 

Udpluk af vore afholdte aktiviteter gennem årene
• Medlemsudstillinger – Langes Magasin.
• Kunstaften på Willumsen med rundvisning og afslutning 
med fjordkunstnerne, som fortalte om sig selv. Positiv 
aften med stor tilslutning. 
• Et Galleri i det tidligere ”Solo” Jernbanegade i Fred-
erikssund i et meget stort lokale, hvor vi holdt til i 2010-
2011 – til stor glæde for byens borgere og kunstnerne. 
• Vikingernes 60 års jubilæum, hvor 60 malerier blev malet, 
et for hvert spil i de 60 år. Fernisering på torvet i Fred-
erikssund, hvor malerierne blev afsløret. Herefter blev de 
lånt ud til byens butikker, indtil de kom på auktion, hvorefter 
hele beløbet gik ubeskåret til Ølsted julemærkehjem.
• Kunst og vin, en spændende aften, også med fokus på 
malerierne i det tidligere ”Solo”.
• En eftermiddag på Willumsens Museum i samarbejde 
med Frederikssund Kunstforening – guidet rundvisning med 
fokus på en Keramisk særudstilling.
• En aften med gennemgang af Svanernes liv på Maler-
gården i Odsherred.
• En erhvervsmesse i Venslev, ved H.C. Handelscenter, med 
en udstilling over temaet ”MOBNING”.
• En Klimamesse i Frederikssund, hvor 14 kunstnere deltog 
med temaet ”VORES KLIMA” (hvor rigtig mange spændende 
bud kom til udtryk).

Interne aktiviteter
• Croquis og Portrættegning en gang om måneden. Gæster 
er velkomne.
• Kunstcafe, hvor gode snakke opnås, i selskab med en 
kunstner, som fortæller om sit eget liv, hvor det sociale og 
kunsten har været i højsæde. Et projekt, som har kørt i 
mange år.
• Billeddialog, hvor kunstnerne mødes en gang måneden og 
udveksler erfaringer og hvor vi sammen udvikler et (kon-
struktivt) og fælles sprog om det vi vil udtrykke med billed-
erne.
• Vi planlægger en julemesse på Elværket i Frederikssund 
den 7. december 2013. 

Følg med på vores hjemmeside www.fjordkunst.dk  

Åbne Atelier Døre 
2013

1.-2. juni kl. 11-16 

42 Uls Schwabe
Tværvej 11, 4050 Skibby

23 47 49 04 • www.ulskunst.dk

Gennem en ofte langsommelig og krævende arbejdsproces fremstår 
de vævede papirtæpper, billeder og skulpturer gennem sit materi-
ale, tekstur og struktur med fysik og sanselig karakter. Her opstår 
skulpturen/papirtæppes overflade, der kan være blød eller grov.

41 Jørn Ritsmar
Udstillingssted: Svanholm, Svanholm Alle 2 4050 Skibby.

42 39 94 83 • j.ritsmar@gmail.com

Jeg har undervist i billedkunst i 35 år og modtager nu selv på 9. år
undervisning i maling på lærred. Mine malerier er farvestrålende 
og for det meste figurative. Fortrinsvis forestiller de udtryk eller 
tilstande via kvindemotiver.

44 John Lundgreen 
Egevej 2, Skuldelev, 4050 Skibby

40 16 12 60

Oliemalerier.

43 Helle Borg Hansen - Atelier HBH-Art  
Bøgevej 2, Skuldelev, 4050 Skibby

20 91 18 66 • hbh@hbh-art.dk • www.hbh-art.dk

I Atelier HBH-Art finder man oliemalerier, bronzeskulpturer, 
akvareller, bronzesmykker og artmoney. Motiverne er ofte flamen-
codansere, heste samt træer og natur, og de bliver malet med rene 
pigmenter. Der er masser af bevægelse i billederne. 

47 Anne Gry Andersen 
Hammervej 16, Østby, 4050 Skibby

20 86 62 46 • www.annegryandersen.dk

Mine malerier udspringer af glæde og kærlighed . Kan kun male når 
jeg er glad. Bilederne er farverige fantasifulde, og det er overladt 
til beskueren at finde meningen. Inspirationen finder jeg overalt, et 
mønster på en æske, en farve på en blomst eller en følelse.

46 Carsten Bruun
Galleri Kirstenogcarsten, Åskildevej 4, Østby. 4050 Skibby

47 59 13 93 • www.bricksite.com/Kirstenogcarsten

Som dreng malede jeg, hvad der faldt for derhjemme. Malingen strøg 
jeg ud af penslerne på en væg i kælderen. Det blev til et helt maleri, 
før min far så ”svineriet.” ”Jeg kunne vel tage mig noget fornuftigt 
for!” sagde han. Det har jeg prøvet. Men jeg maler stadigvæk.

39 Laurentius van Dam
Svanholmgods, Svanholm Allé 2, 4050 Skibby

25 11 33 15 • vandam@svanholm.dk • www.laurentiusvandam.dk 

Kunst i sit udtryk er altid rigtigt, kunst er en vej man søger, kunst er 
en udfordring i et liv i grænse landet, kunst er en livs rejse i selvud-
vikling og styrke - igennem farve, rytme, komposition, balance og 
tekstur. Alle er velkommen på mine åbne maleworkshops.

38 Mattias Finsen
Tørslevvej 4, Gerlev, 3630 Jægerspris

38 28 44 30 • www.virex.dk

Jeg fotograferer, maler, tegner, skriver digte, komponerer musik og 
laver computer kunst. Temaet er ofte destruktion og genopbygning, 
eller skabelse af destruktion. Ellers er temaet fred.

40 Jytte Andersen – GalleriJytteA
Nordre Pakhusvej 27, 3600 Frederikssund

47 17 48 07 • www.GalleriJytteA.dk

Mine malerier skabes ud fra stemninger, drømme og følelser, hvor 
farver har stor betydning. Det bliver til enten abstrakte eller figura-
tive billeder.

45 Kirsten Sarbæk
Galleri Kirstenogcarsten, Åskildevej 4, Østby. 4050 Skibby

47 59 13 93 • www.bricksite.com/Kirstenogcarsten

Som en smuk bjergtinde drager mig mod toppen, sådan gribes 
jeg af maleriet. Farver, former og materialer, der må afprøves. Der 
åbnes bestandig nye og Spændende muligheder. Dem undersøger 
jeg i akvarel og akryl på lærred.

37 Petronella Blokker
Atelier: Strandmarksvej  15, 3630 Jægerspris

23 42 51 06 • petronella@mail.dk • www.petronellablokker.dk

Jeg maler akvarel og med akryl.  Farverne gør en glad. Og så arbe-
jder jeg med glas, som er et meget spændende materiale. Inspira-
tionen henter jeg i alt hvad jeg oplever, især i naturen. Ind imellem 
laver jeg ikoner og collager, laver nuno-filt og strikker.
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