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Eva H. Andersen
Dværgvænget 7, Tange, 8850 Bjerringbro
      evahandersen7@gmail.com
      22 41 51 28
      www.evahandersen.dk

Tegninger i tusch, akvarel og farveblyant. Fabulerende 

fi gurative motiver, små børne eventyr motiver, små Tange 

illustrationer. Forsøger altid at få et grafi sk udtryk i mine 

motiver. Jeg er faguddannet på Randers Kunstskole og 

Århus Kunstakademi. Løbende censurerede udstillinger. 

Senest Bjerringbro Udstillingen 2021. Velkommen i mit 

hus og atelier midt i Tange By. Vil du ha unika tegninger, 

så kig forbi. 
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Claus Faber
Gustav Wieds Vej 36, 8600 Silkeborg
      claus.faber@oncable.dk
      30 61 84 38
      www.clausfaber.dk

Jeg skærer i træknuder og søger at 
skabe smukke og spændende former. 
Formerne opstår i sammenstødet/
kontrasten/koblingen mellem naturens 
organiske former og det mere stringente
menneskeskabte.






Lillan Sørensen
Nylandsvej 105, 8600 Silkeborg
      toray@outlook.dk
      81 71 63 42

Jeg har altid været fascineret af sten. 
Samlet op og fundet fi gurer i dem. For 
17 år siden begyndte jeg at hugge i 
stenene. Stenene har hvert deres udtryk. 
Der fi ndes fantastiske farver og mønstre. 
Motiverne dukker frem af stenen ofte i 
form af ansigter og dyr. Mine værktøjer: 
hammer, mejsel og sandpapir





Jonna Jensen
Sølystvej 81, 8600 Silkeborg
      jonnaraku@gmail.com
      21 72 95 50

Min kreativitet udmøntes i rakubrændt 
keramik, hvor jeg eksperimenterer 
med emner i stentøj og porcelæn. Jeg 
er optaget af formen i samspil med 
farverne. Galleri og værksted er åben 
hele året efter aftale.





Mille Dalgaard
Nylandsvej 20, 8600 Silkeborg
      milledalgaard@hotmail.com
      26 12 77 52
      instagram.com/mille_dalgaard

Tekstilformgiver.
Uddannet arkitekt med stor passion for 
det tekstile.






Klaus Becker
Gesnersvej 10, 8600 Silkeborg
      mail@klausbecker.dk
      61 33 95 07
      www.klausbecker.dk

Uddannet på Århus Kunstakademi
Medlem af BKF, PROKK, FAKTOR13






Susanne Mechlenborg
Nylandsvej 20, 8600 Silkeborg
      suemech@mail.dk
      42 22 50 22
      www.susannemechlenborg.dk

Arbejder med bl.a. eget håndlavet papir, 
sat på gamle skiferplader. Jeg arbejder 
en del med fedtsten, som jeg vil have en 
del med af også.






Leif Dræby
Skolegade 55B, 8600 Silkeborg
      leifdraeby@gmail.com
      30 22 63 68
      www.leifdraeby.dk
      facebook.com/leif.draeby

Jeg arbejder med maleri, grafi k og 
skulptur.
Medlem af BKF. Billedkunstnernes 
Forbund. Kunstnergruppen Silkaden.








Anna Marie Kofoed
Skolegade 19, 8600 Silkeborg
      amkofoedkeramik@gmail.com
      60 93 90 89
      instagram.com/amkofoed

Jeg fremstiller unika ting i stentøjsler 
– højbrændt og rakubrændt. Kig ind i 
værkstedet, Stenbukken, der er kaffe på 
kanden.






Bent Ejvind Andersen
Skolegade 19, 8600 Silkeborg
      lisbent@icloud.com
      23 64 94 33
      instagram.com/bentejvindandersen

Min inspirationskilde er fortrinsvis na-
turen, hvorfra jeg fi nder de fl este af mine 
motiver, som jeg herefter bearbejder på 
det opspændte lærred.






Henrik Amorsen
Skolegade 21E, 8600 Silkeborg
      hamorsen@gmail.com
      22 79 69 33
      instagram.com/henrik_amorsen

Mine motiver kredser om troen, tvivlen, 
håbet og kærligheden. Her føler jeg mig 
godt dækket ind hvad angår arbejds-
materiale. Jeg udtrykker mig hoved-
sagligt gennem grafi k.






Rikke Knattrup
Skolegade 21E, 8600 Silkeborg
      rikkeknattrup@live.dk
      facebook.com/rikke.knattrup.9
      instagram.com/rikkeknattrupkunst

Jeg forholder mig i min kunst til det 
samfund vi sammen lever i. Mange af 
mine billeder bliver født som tanker, hvor 
det visuelle spejl på disse opstår let og 
hurtigt eller svært og over tid – andre 
opstår i den fysiske proces. Jeg holder 
af processen og glæden over de færdige 
udtryk. Når jeg sætter mine billeder fri, er 
de blot beskuerens at forholde sig til.







Ellen Munk
Vestergade 43, 8600 Silkeborg
      ellenmunk@hotmail.com
      24 41 80 26

Mine billeder tager udgangspunkt i farver 
og natur.Jeg foretrækker store formater, 
som tillader en intuitiv malemåde.





Hanne-Birgit Færk-Naylor
Vestergade 43, 8600 Silkeborg
      habinaart@gmail.com
      21 76 18 21

Mit interessefelt spænder vidt indenfor 
kunst. Derfor går mit arbejde da også i 
mange forskellige retninger, stilmæssigt. 
Kom og vær en del af mit kunstneriske 
univers. Velkommen i Værksted 12.





Jette Posborg
Vestergade 43, 8600 Silkeborg
      eskimor@mail.dk
      61 18 91 28
      www.jetteposborg.dk

Efter at have været bosat i Grønland 
arbejder jeg med abstraktioner hvor in-
spirationer er den grønlandske natur. Jeg 
arbejder mest med oliefarver tit i blandet 
sand og asfalt. Du kan se mine gamle 
arbejder på jetteposborg.dk og mine nye 
på instagram.






Kirsten Bank Iversen
Vestergade 43, 8600 Silkeborg
      kbankiversen@gmail.com
      22 25 52 32
      www.kirstenbank.dk

Velkommen i Værksted 12, hvor jeg ar-
bejder med kontrastfulde malerier, gerne 
store. Bestilling og udstilling.






Lene Gram
Vestergade 43, 8600 Silkeborg
      l.gram@pc.dk
      24 24 53 74
      www.lenegram.dk
      instagram.com/lenegramstudio

Jeg maler abstrakt og fi gurativt. 
Motiverne opstår på baggrund af hver-
dagens oplevelser med mennesker, i 
naturen og fra rejser.








Jane Andersen
Vestergade 35 D, 8600 Silkeborg
      mail@janeandersen.dk
      23 27 71 11
      www.janeandersen.dk
      facebook.com/KunstnerJaneA
      instagram.com/janeaart

Mine værker afspejler min følsomhed, 
perfektionisme og energi. Jeg maler 
portrætter, og har et æstetisk blik for 
farver og skønhed. I 22 år har jeg stille 
og roligt udviklet mit udtryk, dog stadig 
og altid i udvikling.










Rikke Ryge
Vestergade 35 D, 8600 Silkeborg
      rikke.ryge@gmail.com
      41 61 77 93
      www.rikkeryge.dk
      facebook.com/ArtbyRikkeRyge

Jeg maler kontrastfulde abstrakte 
malerier med et grafi sk touch.








Jens Josefsen
Amaliegade 5B, 8600 Silkeborg
      art@jjosefsen.dk
      51 76 82 08
      www.JJosefsen.dk
      facebook.com/JJosefsen.artist
      instagram.com/jensjosefsen

Kig ind i mit visuelle univers på ny 
adresse i Amaliegården. Der vil være 
skæve tegninger, skitsedagbøger, grafi k 
og fi gurative malerier.










Bente Astrup
Amaliegade 14, 8600 Silkeborg
      info@benteastrup.dk
      27 29 37 59
      www.benteastrup.com
      facebook.com/AtelierSpeakingColours

Udstillingen vil repræsentere de nyeste 
værker og også en retrospektiv del med 
både encaustic art, tryk, modifi cerede 
billeder og maleri. Atelier Speaking Colours 
har rum og værksted, hvor der eksperimen-
teres med forskellige materialer. 
Galleri Mellemrum har en ny gæsteudstiller 
hver måned.








Michael Døssing Sørensen
Amaliegade 16, 8600 Silkeborg
      desbana@gmail.com
      50 56 28 59
      facebook.com/desbana
      instagram.com/michael-
      soerensen_silkeborg

Jeg maler og tegner. Mine motiver er alle 
inspireret af naturens farver og former 
og udtrykket er oftest abstrakt. Når jeg 
maler landskaber bliver udtrykket mere 
eller mindre abstrakt, hvilket påvirker 
udtrykket.








Eva Cecilie Skak Lassen
Drewsensvej 3, 8600 Silkeborg
      cecilieskak@gmail.com
      29 26 87 40
      www.evac-art.dk
      facebook.com/evacecilieskak
      instagram.com/evac.art

Min kunst er en fusion af broderi og 
collage. Jeg broderer fortællinger og 
farverige motiver på collager af gamle 
udklip. Værkerne er på én og samme 
gang feminine og rå i kraft af tråd og 
gammelt papir.










Jette Friis
Drewsensvej 3, 8600 Silkeborg
      info@byjettefriis.dk
      22 46 38 02
      www.byjettefriis.dk
      facebook.com/byjettefriis
      instagram.com/byjettefriis

Jeg bliver meget inspireret, når jeg går på 
opdagelse i mit “arkiv” af læder og skind. 
Overfl aden og tykkelsen på materialet er 
ofte det der danner ideen til hvordan mine 
tasker skal designes. Alle tasker er designet 
og fremstillet på eget værksted mellem 
Fårvang og Gjern.










Lise Thinggaard Larsen
Drewsensvej 3, 8600 Silkeborg
      info@brand-art.dk
      29 91 88 16
      www.brand-art.dk
      facebook.com/brandartkunst
      instagram.com/brand_art_
      linkedin.com/in/lise-thinggaard-brand-art

I et mix af farver, fotos, grafi k og collage skaber 
jeg portrætter af byer, virksomheder, familier og 
enkeltpersoner. 
Gratis 8600-Silkeborgbyplakat til de første 20 
gæster både lør & søn.
Glæder mig til at se dig i mit hyggelige værk-
sted – (og kontorfællesskab) KONGEremisen!












Pernille Calundan
Lyngbygade 35, 8600 Silkeborg
      shop@gallerip.dk
      21 44 45 29
      www.gallerip.dk
      facebook.com/GalleriP
      instagram.com/gallerip.dk

Jeg arbejder både med abstrakte akryl-
malerier, grafi ske tryk og keramik skulp-
turer. Fællesnævneren for de forskellige 
kunstformer er, at mine værker ofte er 
meget grafi ske og enkle.
Velkommen hos Galleri P










Matilde Fisker
Absalonsgade 11, 8600 Silkeborg
      matildefi sker@gmail.com
      30 82 72 16
      instagram.com/matilde_thordahl

Jeg er en 21-årig pige, der elsker at 
tegne skæve/skøre tegninger, jeg håber 
I kommer forbi til en kop kaffe og et kig i 
mine tegninger, go´ dag.






Peter Birk
Lyngsøvænget 12, 8600 Silkeborg
      peterbirk@fi berpost.dk
      20 55 25 77
      www.peter-birk.dk
      facebook.com/peter.birk.315

Fotokunst
Mine billeder fortæller om alt der optager 
mig. Naturens mystik, fremmede kulturer, 
globale og eksistentielle spørgsmål. Alle 
billeder er sammensat af fl ere fotografi er 
i mere eller mindre gennemsigtige lag og 
printet på aluplader.








Ingrid Behrens Jensen
Lyngbygade 109, 8600 Silkeborg
      ingridbehrensj@gmail.com
      21 77 40 24
      lyngsoekeramik.wordpress.com
      facebook.com/Sorringkrukkerne

Kom og besøg skulpturhaven og mit lille 
galleri, som ligger ned til den smukke 
Lyngsø!








Rikke Elgaard
Vesterparken 2, 8600 Silkeborg
      rikkeelgaard@hotmail.com
      21 40 75 88
      www.Rikkeelgaard.dk
      instagram.com/rikke_elgaard

Keramiker – Designskolen Kolding 
1996-2001








Glennie Lund
Søndergade 12, 8620 Kjellerup
      glennielund@hotmail.com
      20 15 95 55
      facebook.com/Det-skæve-skur-
      254008655499991
      instagram.com/glennielundjensen

En invitation til at se farverige malerier, 
akvareller og skønne skulpturer i Det 
Skæve Skur.
I mellem penselstrøg og malerier, fi nder 
du Glennie Lund, der byder dig velkom-
men i sit farverige univers.








Leif Svaneborg
Søndergade 12, 8620 Kjellerup
      leifsvaneborg@gmail.com
      60 61 03 15
      facebook.com/formlyst
      instagram.com/formleif

Formlyst er en alsidig smedje, hvor jeg 
udvikler kunsthåndværk og skulpturer til 
haver og andre uderum. Fascinationen 
af former har altid været en del af mig. 
Det rå jern er mit foretrukne materiale 
ofte kombineret med sten, glas eller 
andre metaller.








Inge Rosenkvist
Sølvgranen 2, 8620 Kjellerup
      ingerosenkvist@gmail.com
      61 66 16 05

Jeg arbejder en del med modellering, 
ud fra egen fantasi. Jeg går i gang med 
leret, og det ændrer sig hen ad vejen, 
måske til noget helt andet, end jeg havde 
tænkt. Jeg arbejder både med raku og 
stentøj.





Inge Jensen
Liljevej 27, 8620 Kjellerup
      kirstineinge@gmail.com
      23 69 40 74
      www.septemberblues.dk

Emnet er kontrasten mellem livets 
trivialiteter og gentagelser og øjeblik-
kets eufori og selvforglemmelse. Mellem 
disciplin og struktur – spontanitet og liv.






Margrethe Kamstrup
Liljevej 27, 8620 Kjellerup
      margrethe.kamstrup@gmail.com
      60 60 08 42
      facebook.com/Kamstrup-keramik-og-
      smykker-1217925568238273

Jeg har en matematisk baggrund, hvilket 
ofte ses i min keramik. F.eks ægge-
bægre formet som “den trevingede due”. 
Denne form ses i Alhambre, hvor den går 
igen i udsmykningen af fl iser.






Janie Schaufuss
Nårupvej 18, 8883 Gjern
      janie.schaufuss@gmail.com
      42 67 97 08
      facebook.com/janieschaufuss

I år byder Maria Seidelin og jeg jer 
velkommen i Atelier Schaufuss i det 
skønne Gjern. Vi glæder os til at vise 
alle vores nye billeder, i hyggelige 
omgivelser.






Maria Seidelin
Nårupvej 18, 8883 Gjern
      mse@via.dk
      24 24 47 37

Vinteren er brugt på at male nye abstrak-
te malerier, kom og se dem på gården 
hos Atelier Schaufuss, hvor jeg udstiller 
sammen med Janie Schaufuss.





Ragna Kristensen
Tingbakken 22, 8883 Gjern
      ragna@kristensen.mail.dk
      61 54 84 55
      www.ragnaskeramik.dk

Jeg hedder Ragna Kristensen og er 
uddannet lærer med bl.a. formning som 
linjefag. Det har altid været naturligt for 
mig at arbejde kreativt. Det være sig 
mht. at spinne uld, plantefarve, væve, 
male,strikke eller som nu, hvor keramik 
fylder en del i min pensionist-tilværelse.






Birgit Andersen
Stationspladsen 1, 8883 Gjern
      birgitogsteen@email.dk
      51 36 33 48

Arbejder både med raku og stentøj. Mine 
smykker består af egne keramikperler 
kombineret med halvædelstene.





Tove Dalberg Bentsen
Hovedgaden 8, 8641 Sorring
      tovedalberg@gmail.com
      50 25 32 02

Jeg er autodidakt og har lært at male 
hos en dygtig kunstner og underviser. 
Mit udtryk svæver mellem det abstrakte 
og det genkendelige og meget ofte i et 
tema, jeg kalder LUFT, LAND, VAND 
– indre og ydre landskaber. Ganske 
befriende at kommunikere i billeder efter 
mange år som underviser, hvor mit mate-
riale var ord, ord, ord.





Josef
Skolebakken 2a, 8641 Sorring
      51 72 67 19

Keramiker fra Sorring. Josef er uddannet 
keramiker på Århus Kunstakademi, og 
har arbejdet hele livet som keramiker. 
Hun udstiller og sælger gennem forskel-
lige gallerier.



Lars Rohde
Skolebakken 2a, 8641 Sorring
      lars@lars-rohde.dk
      61 38 89 41
      www.lars-rohde.dk

Lars Rohde startede som landskabs-
arkitekt, men er senere skiftet over til 
kunstner og skaber et bredt udvalg af 
kunst framalerier til skulptur, wood pain-
ting og meget mere.






Celie Eclaire
Molleruplundvej 9, 8600 Silkeborg
      celieeclaire@gmail.com
      40 95 47 46
      facebook.com/celiesgalleri
      instagram.com/celiesgalleri

Jeg elsker farver – elsker når der ud af 
farverne vokser noget helt uventet.








Erik Sand Steesby
Molleruplundvej 9, 8600 Silkeborg
      erik.steesby@dadlnet.dk
      26 42 33 28

Inspiration via oplevelser og synsindtryk, 
der har gjort indtryk og som så udvikler 
sig i ideer og formudtryk. Derfor et meget 
alsidig udtryk gennem tiden med såvel 
skulptur, maleri og tegning og grafi k.





Lis Kristiansen
Molleruplundvej 9, 8600 Silkeborg
      likri53@gmail.com
      20 16 82 66
      www.detåbneværksted.dk
      facebook.com/lis.kristiansen.9
      instagram.com/lisk351

Som skulptør er jeg optaget af det tredi-
mensionelle. Jeg bruger gerne naturens 
produkter i kombination med bronze/
ler og blandform. Tingene gror ofte ud af 
hænderne når jeg står med materialerne 
i hånden. Jeg arbejder intuitivt og oftest 
fi gurativt. Vil gerne fortælle en historie eller 
udtrykke stemninger.










Mie Rosenmaj
Molleruplundvej 9, 8600 Silkeborg
      mierosenmaj@gmail.com
      30 26 04 49
      Mies-univers.simplesite.com

Valg af sten/granit til mine skulpturer er 
en proces i sig selv. Jeg bliver betaget 
af form, farve, størrelse og mulighed for 
kontrast – lader stenen vise vej da ufo-
rudsigelige muligheder ofte forekommer. 
Dette er med til at give spænding og 
udfordringer i skabe-processen.






Pia Lillback Clausen
Molleruplundvej 9, 8600 Silkeborg
      atelier26@clausen.mail.dk
      20 18 79 69
      www.lillback-billedkunst.dk
      facebook.com/LillbackBilledkunst

Abstrakt ekspressionisme er mit 
malesprog. I maleprocessen får jeg et 
redskab til at forstå mit liv. Mit skønne 
atelier er mit undervisningsunivers og mit 
fristed. Jeg håber, at mine penselstrøg 
og farver kalder på dig.








Vera Roed
Molleruplundvej 9, 8600 Silkeborg
      vsroed@hotmail.com
      26 19 11 79
      www.verasgalleri.dk

At skabe et billede er for mig en fanta-
sifuld proces og jeg bliver inspireret af 
både naturen og helt almindelige ting fra 
hverdagen.






Erik Vitcetz
Skellerupvej 59B, 8600 Silkeborg
      60 61 52 35
      www.vitcetz.com
      facebook.com/KunstnerErikVitcetz

Jeg er bronzestøber, maler og skulptør, 
har udstillet siden 1985. Underviser 
og tager opgaver for andre på mit 
bronzeværksted. Jeg kan fi ndes på net-
tet og på Facebook.






Karina Lemminger
Skellerupvej 59B, 8600 Silkeborg
      karinalemminger@gmail.com
      22 38 72 41
      instagram.com/karinalemminger

Uddannet keramiker ved Århus Kuns-
takademi i 2006. Udstiller endnu engang 
hos Tage Størup – en helt fantastisk 
weekend.






Tage Størup
Skellerupvej 59B, 8600 Silkeborg
      tage@storup.dk
      61 74 54 32
      www.rakuform.dk
      facebook.com/profi le.php?
      id=100004824033358

Udstiller på eget værksted. Arbejder 
skulpturelt i keramik stentøj og raku 
brændt. Hvalrossen og klatrende fi gurer 
på moseeg/drivtømmer. Udstiller på eget 
galleri “Galleri Størup”.








Zofi a Enevoldsen
Skellerupvej 59B, 8600 Silkeborg
      zofi aenevoldsen@gmail.com
      21 24 78 67
      www.zofi aenevoldsen.dk

Guldsmed. Et Univers af gen-
kendelsen, naturen, fi nurlige oplevelser 
for sanserne.






Lotte Overgaard
Dybdalsvænget 5, 8600 Silkeborg
      lbo.overgaard@gmail.com
      23 49 67 21
      facebook.com/Lotte-Overgaard-      
      Keramik-789031531155647
      instagram.com/lotteovergaardkeramik

Regndråber på en rude, en gren med 
mos, svampe eller måske et sneglehus 
er nogle af de ting, der inspirerer mig i 
mit arbejde med leret.








Niels Christian Kirkegaard
Højstrupvej 6, 8600 Silkeborg
      ncdk@fi berpost.dk
      30 68 24 06
      www.nckirkegaard.dk

Niels Chr. Kirkegaard er født i Åbyhøj 
den 12. maj 1940. Han har malet og 
tegnet hele sit liv. Det første oliemaleri så 
dagens lys i begyndelsen af 1950.






Sofi e Skjødt
Hovedgaden 8, 8641 Sorring
      sofi eskjoedt02@gmail.com
      40 23 98 88
      instagram.com/sofskjoedt_

Mit navn er Sofi e Skjødt (Sof), og jeg 
studerer på Århus Kunstakademi, hvor 
jeg er igang med 3. år af uddannelsen. 
Jeg har altid interesseret mig for kunst, 
farver og former, og jeg bruger min 
kreativitet både indenfor maleri, tryk, 
foto, videokunst og skulptur.






Berit Elmkvist Kristiansen
Hovedgaden 8, 8641 Sorring
      elmkvistbak@gmail.com
      24 67 75 55
      facebook.com/galleridethvidehus

Jeg er uddannet pottemager, men 
arbejder i dag mere med unika ting. Har i 
2018 fået mit lille “Galleri det hvide hus,” 
som ligger i forbindelse med Sorring 
Lervarefabrik.






Helle Steengaard Olsen
Pramdragerparken 50, 8882 Fårvang
      hellesteengaard@gmail.com
      26 84 25 86

Kom og se min lille oase. Leger og maler 
på alt. Særlig sten. Syr og fi lter.





Malene H. Haugaard
Søndre Ringvej 22, 8600 Silkeborg
      malenehhaugaard@gmail.com
      20 85 69 31
      instagram.com/malene_h_haugaard

De nyeste værker i mit atelier er på 
gamle gulvbrædder. Jeg er optaget af de 
spændinger og fortællinger, der opstår 
mellem det nye motiv og træets iboende 
historie og patina.
Jeg glæder mig til at se dig i baghaven.






Annette Bjerregaard
Sølystvej 88, 8600 Silkeborg
      annettebjerregaard43@gmail.com
      23 45 51 33
      annettebjerregaard.wixsite.com/                  
      billedkunst

Jeg arbejder med akrylmaleri, oliekridt, 
akvarel og collage. Inspiration fra rejser 
i ind- og udland, landskaber og men-
neskers liv. Jeg bruger også musik som 
inspirationskilde.






Linda Kirkegaard
Sølystvej 81, 8600 Silkeborg
      kirkegaard.linda@gmail.com
      21 66 74 33
      www.linda-kirkegaard.dk

Jeg maler med akryl på lærred. Mine 
billeder udspringer af en enorm lyst til 
at sammensætte farver og fi nde lys og 
dybde. Jeg glædes ved både at male 
abstrakt, naturalistisk og fi gurativt.






Jytte Schultz
Sølystvej 88, 8600 Silkeborg
      jytteschultz@live.com
      23 36 13 33
      jytteschultz.wixsite.com/keramik
      facebook.com/jytte.schultz
      instagram.com/jytte_schultz

Mine skulpturer bevæger sig imellem 
arkitektonisk stramhed og organisk 
blødhed, og imellem abstrakte og fi gura-
tive antydninger. Jeg eksperimenterer 
med glasur og er fascineret af dens 
muligheder og uforudsigelighed.










Peter Lundberg
Hovedgaden 34, 8670 Låsby
      plart@peterlundberg.dk
      23 39 20 55
      www.peterlundberg.dk
      facebook.com/Peter-Lundberg-
      KUNST-107060531815727
      linkedin.com/in/peter-lundberg-74986411

Jeg har været aktiv som kunstner i over 
50 år. De sidste 15 år som fuldtidskunst-
ner og forfatter. Jeg præsenterer denne 
weekend helt nye oliemalerier under 
temaet ”PÅ VEJ MOD LYSET”.










René Fuhlendorff
Nylandsvej 20, 8600 Silkeborg
      renefuhlendorff@godmail.dk
      21 96 14 26
      www.galleri-fuhlendorff.dk

Jeg ser alt i mit liv som et maleri. Kan 
kigge lige ud og samtidige se om hjørne 
også på en lige vej.
Jeg maler hverdag 2-6 timer. Hvilket jeg 
har gjort siden år 2000. Har lavede over 
3500 malerier. Udstillet over 350 gang i 
hele Danmark.






Anne-Grethe Lorenzen
Nylandsvej 20, 8600 Silkeborg
      agl@dadlnet.dk
      61 99 31 69
      www.a-galleri.dk

Mit udtryk er ekspressiv abstrakt –
Inspirationskilder: lyset – naturen og 
livets fodspor samt legen med farver.
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ÅBNE
ATELIER
DØRE

www.aabneatelierdoe-silkeborg.dk
Aktiv Kunst i Silkeborg

93 kunsthåndværkere, atelierer og gallerier

Kom og kig

KUNST I MIDTBYEN
61 butikker deltager i hele august

FÆLLESUDSTILLING
Medborgerhuset d. 19-21. august kl. 11-16

MONTMARTRE
ved Medborgerhuset d. 20. august kl. 11-14

ÅBNE ATELIERDØRE
hos 93 kunstnere d. 27-28. august kl. 11-16

www.aabneatelierdoere-silkeborg.dk
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Randi Kornerup-Bang
Lysbrovænget 1, 8600 Silkeborg
      gaardgalleriet@gmail.com
      28 10 73 33
      www.randi-kornerup-bang.dk
      facebook.com/randi.kornerupbang

Jeg arbejder med maleri, grafi k, foto og 
keramik.
Medlem af Billedkunstnernes Forbund. 
BKF. og Kunstnergruppen Silkaden.








Birgit Lebeck Jensen
Herningvej 98, 8600 Silkeborg
      memosmor@gmail.com
      51 22 37 92

Jeg har altid været fascineret af naturen 
og specielt af sten.
Jeg arbejder absolut nonfi gurativt og 
lader stenen tale.





Else Julie Hald
Herningvej 98, 8600 Silkeborg
      elsejhald@gmail.com
      27 50 55 15
      facebook.com/ElseJulieHald.Maler

Jeg får som maler meget tilbage, når jeg 
tør skubbe til grænsen – så det gør jeg. 
Vi ses på Værksted 4.






Karen Rasmussen
Herningvej 98, 8600 Silkeborg
      tomkar@mail.dk
      50 42 10 25
      www.karenrasmussen.dk

Gamle husmure, revner i fl iser samt 
naturens farver giver mig inspiration.






Kirstine Tagmos
Herningvej 98, 8600 Silkeborg
      tagmos@totrin.dk
      61 28 98 21
      www.galleritagmos.dk

INDTRYK fra mine mange vandreture i 
naturen, både herhjemme og i udlandet, 
bliver omsat til UDTRYK, både i maleri 
og collage.
Forskellige materialer, bl.a. mit hånd-
støbte papir, indgår ofte i mine billeder.






Lotte Lemor
Pedersmindevej 44, 8600 Silkeborg
      lottelemor@icloud.com
      28 70 22 44
      www.lemor.dk
      facebook.com/lotte.lemor
      instagram.com/lottelemor

Det handler om at afsøge lerets mu-
ligheder og give det udtryk og karakter. 
Det må gerne fremstå skulpturelt, stikke 
lidt ud og have personlighed. Der er ikke 
så meget på spil, det handler ganske 
enkelt om at afsøge og afprøve og se 
hvad det bringer med sig.










Birthe Høilund
Svejbæk Søvej 30, 8600 Silkeborg
      birthe.hoilund@gmail.com
      22 98 06 32
      www.hoilundgalleri.dk
      facebook.com/birthe.hoilund

Udstillingen vil repræsentere de nyeste 
værker og også en retrospektiv del med 
både maleri, tryk og collager. Jeg er altid 
parat til at eksperimentere og under-
søger gerne nye veje i maleriet.








Jens Erik Holm
Svejbæk Søvej 30, 8600 Silkeborg
      jenserikholm@gmail.com
      22 55 23 42
      jenserikholm.blogspot.com
      instagram.com/jenserikholmartist

Mine nye broncefi gurer glæder jeg 
mig til at vise dig, når du besøger 
Kirsebærgården, som har god plads til 
alle mine malerier og grafi ske tryk og 
MosterGfi gurer.








Per Bødskov
Svejbæk Søvej 30, 8600 Silkeborg
      hpboedskov@gmail.com
      28 94 29 35
      www.perboedskov.dk

Herbarium ego. Naturlige abstraktioner 
af natur og fi gur i olie. 80x100cm.






Annette Morsing
Himmelbjergvej 113, 8600 Silkeborg
      annette@morsing.dk
      51 34 23 98
      facebook.com/morsing.dk
      instagram.com/himmelgalleriet

Jeg laver håndstrik i udsøgte hånd-
farverede garntyper som feks merino, 
silke, mohair. Jeg strikker primært sjaler 
og sweatre.








Lisbeth Warming
Himmelbjergvej 113, 8600 Silkeborg
      liwa@liwa.dk
      22 85 56 85
      www.liwa.dk
      facebook.com/liwa8680Ry
      instagram.com/liwa_smykker

Lisbeth Warming er guldsmed med et 
særligt fl air for at skabe smykker, der 
udstråler stor personlighed. I hendes 
hænder udfolder der sig et fascinerende 
univers af gyldne, organiske former og 
strålende organismer.










Margit Nielsen
Himmelbjergvej 113, 8600 Silkeborg
      margitnpil@gmail.com
      22 27 04 40

Da jeg første gang blev introduceret for 
pilefl et, blev jeg straks betaget af mate-
rialet og de mange kreative muligheder 
der er i arbejdet med dette naturmateri-
ale. Jeg dyrker selv mine pil økologisk og 
afbarker også selv, så jeg både kan fl ette 
med pil, men også med bark,både hver 
for sig men også sammen.





Anneli Heuck
Thorsvej 6, 8653 Them
      heuckanneli@gmail.com
      51 50 63 20
      facebook.com/anneli.heuck
      instagram.com/anneliheuck

Velkommen i mit atelier og værksted, 
hvor jeg udstiller og arbejder med 
mine unika brugsting i porcelænsler, 
stentøjsler og rødler. Åbent alle dage, 
blot giv et ring.








Thomas Borghus
Elmevej 11, Salten, 8653 Them
      thomasborghus@gmail.com
      26 85 30 29
      instagram.com/thomas.borghus

Farver og eksperimenter må der til. Mit 
lille Galleri og nuværende atelier i Salten 
er fyldt op med nye malerier og jeg håber 
at du kommer forbi og tager et kig. Alle 
er velkommen.






Nurith Miryam Lumer-Klabbers
Langballevej 5, 8654 Bryrup
      mail@nurith.dk
      30 95 96 75
      www.nurith.dk
      facebook.com/nurith.lumerklabbers

Jeg vil gerne vise både de nye og de 
gamle værker og fortælle om mit Sort/
Hvide univers.








Anne-Mette Granner
Mossøbrå 27, 8660 Skanderborg
      amgranner@gmail.com
      28 43 30 47
      keramik.granner.dk
      instagram.com/amgranner_keramik

Jeg arbejder med stentøjsler og begitninger 
og laver dels brugskeramik, især kopper med 
begitninger og påmalede fugle eller mønstre, 
dels arbejder jeg i et mere fabulerende udtryk, 
hvor jeg enten arbejder med gentagne mønstre 
i oxyder og begitninger eller med landskaber, 
som jeg påfører de keramiske beholdere med 
begitning. Desuden laver jeg af og til skulpturer.








Tove Lundby Thorvaldsen
Mossøbrå 27, 8660 Skanderborg
      tovelundby@gmail.com
      60 89 34 34
      www.tovelundbythorvaldsen.com
      facebook.com/tove.lundbythorvaldsen
      instagram.com/tovelundby

Velkommen til at besøge mit værksted 
og gå på skulptur opdagelse i haven ved 
Mossø. Her er håndmodelleret og drejet 
stentøj, raku, og brænde fyret keramik. 
Skulpturer og brugskunst. Også et udvalg af 
mine billeder vil være udstillet. 
Workshop i brændefyret rakuovn: lørdag og 
søndag fra 12.00-15.00










Sidsel Brix
Jægergårdsgade 20, 8000 Aarhus
      kontakt@sidselbrix.dk
      26 11 16 74
      www.sidselbrix.dk
      facebook.com/sidsel.brix
      instagram.com/brixsidsel

Efter 15 gode år i Silkeborg har jeg 
valgt at fl ytte mit værksted og galleri til 
Århus. Jeg håber at I fortsat har lyst til at 
besøge mig. I Jægergårdsgade – Århus, 
har jeg egne billeder samt fællesværker 
af Diana Blüthgen og jeg. 
Glæder mig til at se Jer.










Lis Boel Rasmussen
Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg
      lisboelr@gmail.com
      50 41 73 00
      facebook.com/lbrkunst
      instagram.com/kunst_lisboelrasmussen

Jeg har arbejdet med AKVAREL i en 
lang periode, det er der kommet mange 
dejlige værker ud af.
Så kom og se!
Vi er fi re forsk. kunstnere, der har atelier 
og udstiller hos Silkeborg KUNST PIT.








Lisa Niebuhr
Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg
      lisaniebuhr@yahoo.dk
      26 78 79 76
      facebook.com/groups/
      365834377784984

For mig er det at male som medicin til 
sjælen. Jeg bruger mange forskellige 
udtryks former og farver, alt efter hvad 
humøret lyster. Kom og mød os i vores 
hyggelige Atelier.






Lise Porsmose
Ansvej 79, 8600 Silkeborg
      lise@porsmose.com
      28 15 65 18
      www.porsmose.com
      facebook.com/liseporsmose
      instagram.com/lise_porsmose
      linkedin.com/in/liseporsmose

Jeg er billedkunstner med virke både i 
udlandet og Danmark. Lige p.t arbejder jeg 
på lærred uden ramme og i stor-format. 
Efter udlandsophold på 2 år har jeg nu fået 
indrettet mit Studio/atelier på Ansvej 79 i 
Silkeborg under navnet House of art.












Helle Leisgaard
Jordkærvej 6, 8600 Silkeborg
      hleisgaard@gmail.com
      20 85 54 89
      www.fi ne-fund.com
      facebook.com/Livsstilsbutikken-
      FineFund

John Olsens citat “At gribe og begribe 
livet gennem kunsten at se” inspirerer 
mig til at fotografere og male det land-
skab, jeg bor i og er en del af. Velkom-
men i værkstedet og butikken.








Jytte Dunck Pedersen
Odinsvej 4, 8600 Silkeborg
      jytte.dunck@mail.dk
      21 47 55 81
      www.jyttedunck.dk

Graciøse og smukke kvindefi gurer bliver 
udført i oliemaleri, grafi k og keramik. 
Nogle af mine fi gurer har en lille snert af 
humor, men fokuserer helt og aldeles på 
skønheden.






Lotte Uttrup
Bragesvej 13, 8600 Silkeborg
      lotte@artandwork.dk
      21 26 48 96
      www.artandwork.dk
      facebook.com/artbylotteuttrup
      instagram.com/artbylotteuttrup

Jeg brænder for form, farver og design 
og elsker at fordybe mig i den kunst-
neriske proces, hvor jeg kan udtrykke 
mig gennem lærredet. Jeg kredser ofte 
omkring det fi gurative og blander gerne 
teknikker, således at jeg bruger både bly-
ant, kul og collage i mine malerier.










Birthe Risom
Herningvej 98, 8600 Silkeborg
      birtherisom@hotmail.com
      20 48 32 70
      birtherisom.blogspot.com

Velkommen i vores atelier, hvor krea-
tiviteten syder blandt vi 4 kunstnere. Vi 
inspirerer hinanden, og jeg inspireres 
på mine rejser med skitsebogen under 
armen. Maler med akryl, collage og 
akvarel.
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Birthe Nissen
Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg
      birthe@birthesmalerier.dk
      21 44 14 22
      www.birthesmalerier.dk
      facebook.com/birthe.nissen

Besøg vores Atelier og se malerier, col-
lager og tegninger. Du kan også få lavet 
et portræt.








Camilla Bach
Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg
      Millamor@me.com
      26 29 16 43
      instagram.com/Millamor_art

Sort, hvid eller farver.
Papir eller lærred.
Følger mit hjerte, når
jeg tegner eller maler.






Mary Vestergaard
Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg
      vestergaardmary@gmail.com
      41 13 76 36

Jeg klipper, klistrer, former, maler og har 
en fest med mine billeder. Man bliver 
forhåbentlig i godt humør som betragter.
Men kom hellere over på Atelier 8-3 på 
Granhøjvej og kig for dig selv!





Pia Kirkegaard
Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg
      p.kirkegaard@hotmail.dk
      26 33 24 84
      www.textum.dk

Jeg væver fordi jeg ikke kan lade være. 
Jeg er autodidakt, men har deltaget i 
kurser for at lære forskellige teknikker. 
Jeg væver alt fra kaffefi lter, sofa puder til 
gulvtæpper.
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Østergade
Jagt og Fiskeri
Foto Care
Frøken Flora 
Silkemobil 
Vild med Vin
Mødrehjælpen
Slikken
Tøjeksperten
Vibholm Guld og Sølv
Feel Home Weber Carlsen 
Helm Lædervare

Torvet
Kære Børn
Bog og Ide
Turquoise Guld Sølv Ure
Elkjær Lingeri

Vestergade
Jyske Bank 
Nordea
Culli
Sparekassen Nordjylland
Boheme
Young Avenue

Tværgade
Neye lædervarer
Companys
Salon Mohair
Silkefoto   
Café Woodys Street Bar
Arbejdernes Landsbank
Freja Skind
Westergaard Gardiner
Parfumeriet
Butik Jeans
T.I.N.G.
Yerst Glas

Cafe´Picasso
Schilling Nyborg
Cross Eyes

Bios Gård
Habengut

Mejerigården
InterHair

Nygade
Pindhus
Lesja Hudpleje
Boesens sy-og Stofhus
Heksekosten
Retro Genbrug 
Tony Jepsen
Ønskegarn
Haus Frau
Røde Kors Genbrug
Nyt Syn
Nordmark Guld og Sølv
Kaffekanden, Café
Josefi ne Frisør

Søndergade
Daniella
Wienberg Smykker
HIFI Klubben
Bundgaards Tøjbutik
Nora Mø
Smykkeshoppen
Wunder Wear
Change Lingeri
Elisabeth Katballe
Wagner herretøj
Louis Nielsen
Buksekompagniet
Femilet lingeri

Følg ruten på kortet til højre.Hver gade er markeret med sin 
egen farve. Numrene angiver hvilken kunstner eller kunstnere, 

der udstiller i butikken.

KUNST I MIDTBYEN
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TAK TIL VORES SPONSORER
- som har støttet Åbne Atelierdøre igen i år 2022.

Med jeres hjælp bliver det muligt for os at afholde endnu en fl ot fællesudstilling og gøre Montmartre til et 
levende og spændende kunstmarked at besøge med levendegørelse af kunsten, musik og stemning.

- i naturskønne omgivelser

�������������
KUNSTCENTRET

Papirfabrikken 80 | 8600 Silkeborg
Tlf. 89 20 30 50 | billetsalg@jmts.dk

Bestyrelse for Åbne Atelierdøre - Silkeborg:
Lis Kristiansen 
Pia Lillback Clausen
Jytte Gaardsted
Vera Roed
Helle Leisgaard

Hjemmeside: www.aabneatelierdoere-silkeborg.dk 
Forsideværker: Peter Birk og Jytte Schultz
Bagsideværk: René Fuhlendorff
Tryk: Midtjyllandske Medier
Grafi ker: Lillback Graphics

Silkeborg er kendt ved vigtige kunstcentre som Museum Jorn og Kunst-
center Silkeborg Bad. Sideløbende med de store kulturinstitutioner ud-
spiller der sig et aktivt kunst-liv i Silkeborg. 

Åbne Atelierdøre-Silkeborg har i tæt på 30 år bragt kunstnere og kun-
sthåndværkere sammen omkring den årlige Kunstbegivenhed – ÅBNE 
ATELIERDØRE.

Vi glæder os igen i år til at byde publikum indenfor til vores arrangement-
er, der foregår både før, under og efter regattaugen i august 2022. 

Denne folder er udgives i 10.000 eksemplarer og fordeles på udvalgte 
turiststeder i Silkeborg og omegn. Brug den aktivt som et opslagsværk i 
forhold til lokation på de kunstnere som DU har særligt lyst til at besøge.

Vi samarbejder i år med Regattakomiteen omkring KulturWalk som sam-
men med Fællesudstillingen og Montmartre foregår i Regattaugen. Vi 
glæder os til at byde rigtig mange indenfor.

VELKOMMEN TIL
SILKEBORG ART EVENT 2022

Silkeborg is known for important art centers such as Museum Jorn and 
Kunstcenter Silkeborg Bad. In parallel with the major cultural institutions, 
an active art life takes place in Silkeborg.

Åbne Atelierdøre-Silkeborg has for almost 30 years brought artists and 
artisans together around the annual Art Event - OPEN studio-Doors.

We look forward again this year to welcoming the audience inside to our 
events, which take place both before, during and after the regatta week 
in August 2022.

This catalog provides a good geographical overview of the many talented 
artists who participate in this year’s events in and around Silkeborg.
The leafl et is published in 10,000 copies and distributed at selected tour-
ist sites in Silkeborg and the surrounding area. Use it actively as a refer-
ence work in relation to the artists that YOU particularly want to visit.

This year we are collaborating with the Regatta Committee around Kul-
turwalk and our joint exhibition and Montmartre takes place in Regatta 
week and we hope that many will pass their visit by us.

WELCOME TO
SILKEBORG ART EVENT 2022


