Åbent Atelier

Lørdag den 1. oktober og
søndag den 2. oktober
Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober

9. omgang Åbent Atelier i Aabenraa Kommune
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune inviterer igen i år til
Åbent Atelier. Gennem de åbne atelierer får publikum mulighed for at kigge indenfor hos de forskellige, aktive og
kreative folk. Her kan man opleve en bred palet af forskellig kunsthåndværk.
Billedkunstrådet har i år hele 28 kreative mennesker som
vil åbne op for deres værksteder/atelierer rundt omkring i
Aabenraa Kommune.
Billedkunstrådet håber, at I, gennem årets udgave af Åbent
Atelier vil lade jer inspirere gennem de forskellige genrer af
kunsthåndværk der er mulighed for at opleve denne weekend.
God fornøjelse med Åbent Atelier.
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune

Læs mere om Billedkunst i Aabenraa Kommune kunstiaabenraa.dk

Forsidefoto: Antje Pallesen
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Kontaktoplysninger
Hanne Nothlev
Gl. Oksevej 2 Kliplev
6200 Aabenraa

Nr. 1

Telefon: 3028 0651
E-mail: nothlevh@gmail.com
Hjemmeside: www.galleri-hanne1.dk
Kunsthåndværk (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx smykker, glas, filt):
Jeg arbejder med filt til beklædning, tørklæder, hatte og smykker. Jeg
farver uld og silke. Spinder garn og strikker. Har arbejdet lidt med sølvsmykker samt maleri - akryl på lærred.
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Jeg har været på en del kurser samt højskole ophold.
Medlem af kunstnersammenslutning mv.:
Jeg er medlem af BaneGaarden Kunst Aabenraa, Grænselandsudstillingen og Kunstpunkt Augustenborg. Jeg er næstformand i Filteforeningen
GRIMA.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
I mit værksted er der meget filt og strik. Der er smykker og malerier samt
trædrejning.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og Søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Bodil Bjerregaard
Hans Falcks hus, Ved Slottet 27
6200 Aabenraa

Nr. 2 Udstiller sammen med
Finn Stenfatt Thomsen

Telefon: 2048 5072
E-mail: bodilb41@gmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Akvarel
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Læreruddannet med billedkunst som linjefag samt en lang række kurser
hos danske og nordiske kunstnere.
Medlem af kunstnersammenslutning mv.:
Danmarks Billedkunstlærerforening
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Jeg vil vise mine seneste akvareller.
Og jeg vil vise lidt af den nordiske teknik, jeg bruger.
Jeg rejser ofte til Færøerne og Island og tager til de vestjyske flade vande
for at få inspiration.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger
Finn Steenfatt Thomsen
Hans Falcks Hus Ved Slottet nr. 27
6200 Aabenraa

Nr. 3 Udstiller sammen med
Bodil Bjerregaard

Hjemmeside: Finnsteenfatt.dk
Telefon: 6116 2543
E-mail: Finnsteenfatt@gmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Foto
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Jeg er autodidakt fotograf. Jeg har været langt omkring sammen med kameraet de sidste år og begyndte at udstille for 7 år siden på Rømø og har
efterfølgende udstillet på Banegården i Aabenraa
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Jeg startede som så mange andre i landskaberne, men har bevæget mig
mere over i kunstfotografien med stilleben, opsætninger og portrætter. Jeg
har i to år boet inde i de dybeste fjorde på vestlandet i Norge. Her er lyset
ligesom hos så mange fotografer blevet den store kilde til inspiration.
Jeg vil i Falcks Hus lave portrætter af de gæster, som har lyst og på den måde , kan du som besøgende være med til at præge udstillingen, men husk at
det er uforpligtende at komme på besøg .
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Nr. 4

Kontaktoplysninger:
Britta Hæstrup
Gl. Oksevej 2, Bjerndrup,
6200 Aabenraa
Telefon: 2244 0245
E-mail: britta@haestruphaestrup.dk

Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Små akrylmalerier.
Kunsthåndværk (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx smykker, glas, filt):
Filt-beklædning: jakker, veste, bluser, tørklæder, sjaler m.m.
Filtede ting til hjemmet.
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Deltagelse i en del aften- weekend og ugekurser.
Medlem af kunstnersammenslutning mv.:
Bane Gården, Aabenraa kunst- og musikforening, Kunstpunkt Augustenborg, Grænselandsudstillingen, GRIMA Filteforening og Spindeforeningen
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Filtjakker, -bluser og tørklæder, små malerier og filtede ting til hjemmet.
Jeg finder stor inspiration ved at være en del af de ovennævnte foreninger
samt på mine gå- og cykelture i naturen.
Jeg fortæller gerne om mine forskellige filteteknikker.
Datoer: Lørdag den 1. oktober
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Kontaktoplysninger:

Nr. 5

Hilde Christiansen
Aktivitetshuset,
Jernbanegade 14
6330 Padborg
Telefon: 7464 2736
Mail: burkre2.1@gmail.com

Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Billedkunst, arbejder primært med akvarel og akryl.
Kunstnerisk uddannelse/baggrund:
Autodidakt.
Medlem af kunstsammenslutning:
Aktivitetshusets Kunstmiljø Padborg.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Naturalistisk billedkunst.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober.
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Kontaktoplysninger:

Nr. 6 sammen med øvrige
kunstere i Aktivitetshuset
i Padborg

Else Holm
Aktivitetshuset
Jernbanegade 14
6330 Padborg
Telefon: 2191 5586
E-mail: c24bov@yahoo.dk

Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Billedkunst (acryl-malerier, og blandingsteknikker)
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Efter at have været på Sønderborg Kunstskole, tog jeg Billedkunstlærereksamen på Haderslev Seminarium samt deltager i kurser og har billedet på forskellige udstillinger.
Datoer: Lørdag den 1. oktober
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Kontaktoplysninger
Lisbeth Andersen
Aktivitetshuset,
Jernbanegade 14
6330 Padborg

Nr. 7 sammen med øvrige
kunstere i Aktivitetshuset
i Padborg

Telefon: 5174 9814
E-mail: aeandersen45@gmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Maleri
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Selvlært, men har deltaget i forskellige kurser.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Malerier, malet med akrylfarver. Jeg maler med kraftige farver, som man
bliver i godt humør af at se på.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Anni Knudsen
Aktivitetshuset,
Jernbanegade 14
6330 Padborg

Nr. 8 sammen med øvrige
kunstere i Aktivitetshuset i
Padborg

Telefon: 4161v3646
E-mail: juwi@mail.tele.dk
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Akrylmaleri
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Else Marie Petersen
Aktivitetshuset
Jernbanegade 14
6330 Padborg

Nr. 9 sammen med øvrige
kunstere i Aktivitetshuset
i Padborg

Telefon: 2487 0785
E-mail: enriko@mail.dk
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Naturalistisk Maleri
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
2 årigt daghold på Kunstskolen i Sønderborg
Diverse højskoleophold med emnet Maleri og kunst
Undervist på aftenskolehold i 4 sæsoner.
Medlem af kunstnersammenslutning mv.:
Aktivitetshusets Malerhold
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Primært naturalistisk maleri
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Jutta Lykke
Jernbanegade 14
6330 Padborg

Nr. 10 sammen med øvrige
kunstere i Aktivitetshuset i
Padborg

Telefon: 6131 0150
Mail: juttalykke52@gmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Malerier
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober.
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Nr. 11 sammen med øvrige
kunstere i Aktivitetshuset i
Padborg

Kontaktoplysninger:
Ulla Hoegh Jensen
Jernbanegade 14
6330 Padborg

Telefon: 6024 7891
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Maleri

Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober.
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Kontaktoplysninger:
Jytte Nielsen
Hesselbjerg 30 Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Nr. 12

Telefon: 2228 4404
E-mail: prbn.nielsen@gmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Malerier. Mødes hver onsdag med andre i kreativt værksted i Nygadehuset.
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Ingen. Jeg er en glad amatør.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober.
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Kontaktoplysninger:
Kirsten Steenfatt
Forstalle 32
6200 Aabenraa

Nr. 13

Hjemmeside: www.husegedal.dk
Telefon: 3066 4849
E-mail: Kirsten_steenfatt@hotmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Maleri og grafik
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Billedkunstlærer, kurser på kunstskolen Sønderborg og kunstner Margit
Enggaard Poulsen ( Fanø )
Medlem af kunstnersammenslutning mv.:
Medlem af gruppen Puls, en del af gruppen i Falcks hus, udstiller med
kunstnere fra Rømø.
Medlem af FFKK, Nygadeatelier forening og Banegårdens kunstforeningens
bestyrelse
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
I hus Egedal kan du se mine nyeste malerier og grafik billeder. Samtidig vil
det være muligt at møde 1-2 andre kunstnere. Dette offentliggøres på kultunaut.dk og på min hjemmeside.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Nr. 14

Kontaktoplysninger:
Gitte Schmidt,
Østergade 20,
6230 Rødekro
Telefon: 2281 8465
E-mail: gitte-schmidt@hotmail.com
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Rene Treu
Toften 22 1 th.
6200 Aabenraa

Nr. 15

Telefon: 2720 9969
E-mail: renetreu@hotmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Akryl malerier og grafik
Kunsthåndværk (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx smykker, glas, filt):
Billedkunst
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Autodidakt
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Malerier og grafisk tryk. Hovedsageligt inspireret af oplevelser, begreber,
fantasi og en arrogant humoristisk livsanskuelse der blander gammel filosofi og kryptiske budskaber, med en pokemon-agtig barnlighed, for at fremhæve kontraster i livets vidunderlige absurditet.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober

17

Kontaktoplysninger:
Didde Christine Asmussen
Uglekær 4 2 sal tv.
6200 Aabenraa

Nr. 16

Telefon: 2139 4318
E-mail: didde.asmussen@live.dk
Billedkunst (maleri, grafik, skulptur):
Farverige malerier af eksempelvis blomster og damer
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Autodidakt. Har malet siden slutningen af tresserne og har tegnet siden 5-6
år alderen.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Malerier i flere størrelser. Inspireret af hverdagens oplevelser og følelser
fra glæde til sorg.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Gerardus Marie Groenemeijer
Hørgård 32 st. th.
6200 Aabenraa

Nr. 17

Hjemmeside: www.groenemeijer.dk
Telefon: 8171 1955
Mail: gerrygroenemeijer@gmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Maleri
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Kunstakademi, 'Hogeschool voor de Kunsten - Utrecht, Holland. 1988-1993
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Jeg maler billeder med udgangspunkt i min oplevelser og erindringer.
Det er i løbet af årene blevet til serier af billeder om:
- kulminer (min fars, bedstefars og onklers arbejde i Syd-Holland)
- religion (for mig tilgivelse og kærlighed)
- Isbjerge (da vi boede på Grønland)
- Japanske sværdfægtning - kalligrafier (har dyrket det siden 1989)
- Træer (da vi boede sidste år i New Zealand)
Jeg maler med akryl og gouache og laver kalligrafier med forskellige slags
tusch.
Der kan ses en del billeder fra 'Træ-serien' fra New Zealand og rester af de
andre serier.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Anne Dorthe Østergaard
Strandgade 3, 6200 Åbenrå

Nr. 18

Telefon: 21603607
Hjemmeside: www.sten-for-alle.dk
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Udstiller malede sten og pinde

Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Natascha Petersen
Nygade 8B 1.tv
6200 Aabenraa

Nr. 19

Telefon: 2616 6283
E-mail: natifox2@hotmail.com
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Malerier, akryl
Kunsthåndværk (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx smykker, glas, filt):
Har eksperimenteret en del, med glas på lærred; to er solgt.
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Ingen, indtil videre.
Sigter langsigtet efter kunstakademiet.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Benytter mig hovedsageligt af små pensler og fingrene; akryl
(Stilen er svær at definere) Postmoderne, er det tætteste. Meget farverrige
billeder.
Er inspireret af samfundskritiske emner, såsom skønhedsidealer mm.
Har en mindre kollektion af "Booty-ladies", og nogle af malerierne er solgt.
Datoer: Søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Mathilde Luise Skov
Hvedemarken 3
6230 Rødekro

Nr. 20

Telefon: 2270 2740

Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Akrylbilleder, varmepuder til mikroovn, strikkede uld hjemmesko og strømper,
kort og materialer til hobbyting.

Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Billedkunst på højskole ophold, Kolding og Sønderborg kunstskole, billedkunst
VUC, undervisning ved Günther Hansen kunstmaler, og har været på mange kurser.

Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Jeg maler abstrakt, naturalistisk, sjove billeder, farveoplevelsen det centrale.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Rie Søgaard
Åbenråvej 24B, Holdbi V/ Holdbi Kro
6340 Kruså

Nr. 21

Telefon: 2967 8321

Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Hos mig kan man se keramik - Raku, Stentøj og Lertøj.
Der er arbejdende værksted og butikken er åben.
Datoer: Lørdag den 1. oktober
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Kontaktoplysninger:
Hanne Hauritz
Nygadeatelier,
Nygade 23 2. sal , 6200 Aabenraa

Nr. 22 sammen med øvrige
kunstere i Nygadeatelier

Telefon: 50447038
Mail: hauz@mail.tele.dk
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Medlem af malergruppen DELTA , der udstiller malerier med bagrund i natur, oplevelser og eksperimenter .
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Kirsten Lindegaard
Nygadeatelier, Nygade 23 2. sal ,
6200 Aabenraa

Nr. 23 sammen med øvrige
kunstere i Nygadeatelier

Telefon: 2561 3204
Mail: kit21@mail.dk
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Medlem af malergruppen DELTA , der udstiller malerier med bagrund i natur, oplevelser og eksperimenter .
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:

Nr. 24 sammen med øvrige
kunstere i Nygadeatelier

Peter Boisen
Nygadeatelier, Nygade 23 2. sal ,
6200 Aabenraa
Telefon: 7462 5330
Mail: pboi@webspeed.dk

Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Medlem af malergruppen DELTA , der udstiller malerier med bagrund i natur, oplevelser og eksperimenter .
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:
Hjerneskadeforeningen Aabenraa-Tønder
Nygadehusets kreative værksted
6200 Aabenraa

Nr. 25

Telefon: 5127 2938
E-mail: Annemariejuhl@live.dk
Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Vi er et Malerhold fra Hjerneskadeforeningen, som udstiller akvareller og
malerier i akryl.
Kunsthåndværk (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx smykker, glas, filt):
Billedkunst
Kunstnerisk uddannelse / baggrund:
Vi har igennem flere år fået undervisning via V.S.U ( for voksne med senhjerneskader) og har sammen udstillet i Nygadehusets cafe og i Sønderjyllandshallens foyer.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Hos os kan I se mange forskellige billedudtryk....inspirationen hentet ude i
verdenen og hos andre kunstnere.
Datoer: Lørdag den 1. oktober
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Kontaktoplysninger:
Hanne Vedel
Spindegården, Lindnakkevej 22,
6200 Aabenraa

Nr. 26

Telefon: 7462 3012 eller 4030 6107
Mail: hv@spindegaarden.dk
Hjemmeside: www.spindegaarden.dk
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Håndvævede og industrielt fremstillede bolig – og kirketekstiler, strikke – og vævegarn.
Datoer: Lørdag den 1.oktober og søndag den 2. oktober:
Begge dage kl. 10.00 – 16.00
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Kontaktoplysninger:
Antje Pallesen
Højholt 4,
6200 Aabenraa
Telefon: 2972 1925
e-mail: antje@antje.dk
Hjemmeside: www.antje.dk

Nr. 27

Billedkunst (hvilke genrer arbejder du indenfor? Fx maleri, grafik, skulptur):
Billedkunst og glaskunst
Kunstnerisk uddannelse/baggrund
Billedkunst som linjefad på Læreruddannelsen. Billedgestalt 2 årig hos Baukje Zilstra. Kunstterapeut 4 årig hos Vibeke Skov. Medlem af Design no. 9.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad inspirerer dig?:
Mest abstrakte billeder og glaskunst
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober
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Kontaktoplysninger:

Nr. 28

Gretel Bøhrnsen
Gamle Kongevej 48A
6200 Aabenraa
Mail: gretel@bohrnsen.dk
Telefon: 2144 8069
Hjemmeside: www.gretel-smykker.dk
Kunsthåndværk (smykker, glas, filt)
Smykker, jeg arbejder med sterlingsølv og med emalje (smeltet
glas) lagt ned i finsølv.
Kunstnerisk uddannelse/ baggrund
Har arbejdet som seminarielektor i billedkunst og arbejder nu i
eget værksted. Billederne fortsætter i mine smykker. Guldsmedearbejdet har jeg lært hos danske og tyske guldsmede samt på Ravstedhus.
Medlem af kunstsammenslutning mv.
Har udstillet i masser af kunstforeninger og i mange andre sammenhænge.
Hvad kan man se hos dig? Hvilke teknikker bruger du? Hvad
inspirerer dig?
Jeg udstiller brocher, vedhæng, ringe, øreclips/stikker m.m. Jeg
arbejder også med små ikoner i sølv og emalje.
Datoer: Lørdag den 1. oktober og søndag den 2. oktober.
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