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VELKOMMEN TIL
AALBORG I FARVER 2020
Multikunstneren Jonny Hefty er desværre forhindret i personligt at deltage
ved Aalborg i Farver 2020, idet han er
på turné rundt i hele landet sammen
med Jøden. Alligevel er han til stede
ved arrangementet i form af fire sprælske toiletdøre, som han har dekoreret
sammen med legekammeraten Hartvig. De fire toiletdøre - med titlen The
Doors - medvirker i høj grad til, at Aalborg i Farver lever op sit motto ”kunst
og kunstner”. Aalborg I Farver 2020 er
i det hele taget med farverig oplevelse
med masser af malerkunst, finurlige
kunstværker af sten, metal, ler, tøj, træ,
drivtømmer, smykker og kunstarter, som der næppe findes navne for.
Kære publikum, kære kunstnere. Vi byder jer velkommen til Aalborg i Farver
2020, som vi håber bliver en god oplevelse for alle. Et arrangement, hvor der
forhåbentlig findes noget for enhver
smag. Det er niende år i træk, Aalborg
Håndboldklub arrangerer Aalborg i
Farver den første weekend i marts. Men
det samt en rød løber er stort set også
det eneste, der ligger helt fast fra år til år.
Vi bestræber os på hvert år at præsentere nye, spændende kunstnere og kunstarter. I år er en af de to dage, arrangementet strækker sig over, identisk med
kvindernes internationale kampdag.
Det fejrer vi ved, at to tredjedele af de 50
deltagende kunstnere er kvinder. En del

af kunstnerne i løbet af de to dage, så det
bliver en levende udstilling. Publikum
har også mulighed for at kaste sig ud i
rollen som kunstner, idet der står staffeli, lærred, maling og pensler fremme
til fri afbenyttelse. Festen synges og spilles i gang af den talent aalborgensiske
sanger, musiker og sangskriver Tess
Daarbak. Hun kommer igen og underholder søndag kl. 13.30. Åbningstalen
holdes af udviklingsminister Rasmus
Prehn (S), som tager cyklen fra sin bopæl i den vestlige del af Aalborg. Den
aalborgensiske kunstner Lars Winther
er mester for motivet til Aalborg i Farver
2020. Han har adskillige internationale
udstilling på sit cv, og vi er glade for at
kunne præsentere Lars Winther kunst
ved Aalborg i Farver.
Kære publikum, vi opfordrer til at gå
på opdagelse i dette landskab af kunst
og benytte sanserne. Når I har gået en
runde, så drik et glas vin, køb en sandwich, gå en runde mere og køb en
håndfuld lodder i tombolaen. Pengene
går til et godt formål, nemlig Aalborg
Håndboldklubs store ungdomsarbejde.
Sluttelig en stor tak til alle, der har gjort
Aalborg i Farver muligt. Kunstnere, annoncører og alle, som har givet en hånd
med. En særlig tak til grafisk designer
Mette Lykkegaard, der har skabt dette
katalog samt har kreeret plakaten til
Aalborg i Farver.

TESS DAARBAK

Tlf. 27 52 63 83
Mail: tessdaarbak@live.dk

22-årige Tess Daarbak fra Aalborg er et
funklende talent på den nordjyske musikscene. Hun startede med at spille på
guitar som 12-årig. Seks år senere realisrede hun for første gang drømmen om at
tage ud og spille og synge for andre.
Tess Daarbak har modtaget undervisning og deltaget i workshops samtidig
med, at hun har taget en uddannelse som
kosmetiker. I øjeblikket er hun på musik4

og teaterhøjskole i Sønderjylland for at
dygtiggøre sig yderligere.
Repertoiret består af både cover-versioner og egne sange. De sange, Tess Daarbak selv har skrevet, hælder mest til
pop-genren.
Tess Daarbak optræder ved Aalborg i
Farver 2020 i forbindelse med åbningen
og igen søndag 13.30.

JONNY HEFTY &
HARTVIG HANSEN

Legekammeraterne Jonny Hefty (th)
og Hartvig Hansen gør deres entre ved
Aalborg i Farver med fire lokumsdøre,
som de har malet i alle kunstens farver.
Ideen opstod, da de to muntre svende i
sommeren 2018 blev bedt om at male en
toiletdør for en beboer i den kolonihave-

forening, hvor Jonny Hefty har sin daglige gang. Som betaling for ulejligheden
fik de fire andre døre, der straks blev
udsat for d’herrers narrestreger.
Resultatet kan opleves på Aalborg i Farver.
5

BIRGITTE W CHRISTIANSEN

Flagspættevej 5 | Tlf. 30 29 41 35
Mail: bl-1960@hotmail.com
Facebook: winthers art

Jeg er autodidakt ekspressionistisk billedkunstner, inspiration finder jeg i naturen og livet omkring mig, udstiller i både
6

ind og udland, senest museums udstilling i Grønland.

ANITA K ANDERSEN

Sandagervej 31 , 9430 Vadum | Tlf. 50 45 12 23
www.anita-k-foto.dk | Facebook: AnitaKPhotography
Instegram: anita.k.photography/

Jeg er selvlært fotograf og arbejder fortrinsvis med makrofotografering.
Jeg har det sidste årstid udelukkende

arbejdet med vand og de fantastiske former som kan skabes på et millisekund,
når vandråber kolliderer.
7

ANNA BJERRE

Tlf. 97 86 10 73 / 30 28 86 73
Mail: anna@bjerrekeramik.dk

Pottemager med 50 år i eget værksted.
Tingene er fremstillet efter gamle pottemagertraditioner med begitninger og
dekoration. Krus, kander, vaser, tepot8

ter, skåle, store krukker og raku. Kort
sagt alt der kan fremstilles i ler. Det er
mere en livsstil end et arbejde.

ALLAN H. SØRENSEN

Havelundsvej 49, 9830 Tårs | Tlf. 20 11 26 11
Mail: bjoernstruplund@gmail.com
Facebook: Galleri Bjørnstruplund

Autoditakt billedkunstner. Mine malerier er stærke i farverne, abstrakte, og ofte
med genkendelige detaljer. Jeg er inspi-

reret af travlheden, naturen og mennesker i bevægelse.
9

ANETTE MARKER

Carl Klitgaards Vej 31, 4.tv 9400 Nørresundby
Tlf. 25 30 00 80 | Instagram: #malerierbymarker

Mine malerier er ofte store og farverige.
Jeg er inspireret af øjeblikket, naturen og
det, der opstår på lærredet.
10

Er uddannet på Randers Kunstskole
suppleret med kurser i bl.a. København
og Aarhus.

ANETTE MAINS VESTRUP

Bygmarken 15, 9670 Løgstør | Tlf. 20 89 19 84
Mail: a-vestrup@sol.dk | www.mains-art.dk
Instagram: artbymains

Jeg har malet gennem mange år og betragter det i dag som ”livets salt”, - noget
der er nødvendigt som et ekstra krydderi
i hverdagens glæder og oplevelser. En anden måde at udtrykke sine oplevelser på

fra naturen og omgivelserne. Jeg maler
abstrakte akrylmalerier eller malerier med
naturabstraktioner som kommer til udtryk
i form og farver.
11

ANETTE BAGGER

Elme Alle 2, 9000 Aalborg | Tlf. 40 31 24 17
Mail: kontakt@anettebagger.dk | www.anettebagger.dk

Mit billedlige univers er inspireret af
eventyrfortællinger, middelalder, blomster, haveanlæg, slotte, borge…
Materialerne er primært acryl på lærred
12

- men også håndsyede “gobelin- agtige”
billeder, hvor nålen er “penslen”.
Malerierne er detaljerede og små, og
ofte malet under lup.

ANNETTE NYSTED

Trudsvej 8, 9700 Brønderslev | Tlf. 20 19 29 39
Mail: annette@nysted.eu

Jeg laver keramik i min fritid og er stort
set autodidakt. Mit keramik ender ud

i raku og stentøj. Jeg bruger plade- og
drejeteknik til at få skabt mine værker.
13

WEINREICH-DESIGN

v. Anne-Mette, Lindholm Søpark 32, 3. th,
9400 Nørresundby | Tlf. 21 83 49 00 / 44 10 49 00
Mail: mweinreich16@gmail.com
www.weinreich-design.com | Facebook: weinreichdesign
Instagram: weinreichdesign

Hos Weinreich-design finder du håndlavede, allergivenlige letvægtssmykker
i et enestående og ofte farverigt design.
Bag Weinreich-design står Marie og An14

ne-Mette Weinreich, en kreativ duo fra
Nordjylland med både kunst og design
i bagagen.

BIRGIT THYGESEN

Skansevej 52, Nørresundby, | Tlf. 60 45 49 50
Mail: artbythygesen@stofanet.dk
www.artbythygesen.dk
Facebook/Instagram: ART by thygesen

Legen med malingen, pensler og spartler, papiret eller lærredet er det jeg
holder af. Udviklingen af maleriet skal

være ret fri uden mange krav. Det betyder også, at jeg aldrig ved, hvor maleriet
ender.
15

LISELOTTE KRAGE KRISTENSEN

Hejrevej 2, 9000 Aalborg | Tlf. 22 40 63 24
Mail: lottekrage@hotmail.com

Krage smykkedesign er håndlavede
smykker i et enkelt design, med forskellige rustikke overflader, hamrede,
materede og oxyderede, hvilket giver et
enkelt og unikt udtryk.
16

Smykkerne er fortrinsvis fremstillet i
sølv med dekoration af ædelstene og
andre metaller, bl.a. guld, kobber, og
bronze.

CONNIE LANGELUND

Hvilsom Hedevej 114, 9500 Hobro
Tlf. 98 54 81 80 / 60 62 66 31
Mail: info@connielangelund.dk

Er autodidakt og har malet siden 2007.
Inspireres af mennesket, en klippe, et
vandfald, et strå og af design og indretning. Maler akryl på lærred i små og
store størrelser. Maler også på bestilling.
Maler med grov pensel, en bred palet

af farver og en ukontrolleret streg. Motiverne er abstrakte, figurative eller naturbilleder og sjove fantasiugler. Oplever glæde og begejstring ved at male, og
håber at dette smitter af på iagttageren
af malerierne.
17

Udøvende: Jeg ønsker at kunne være udøvende mens begivenheden er i gang.

CHRISTOFFER SECHER

Anholtsgade 16. 1,tv, Aarhus | Tlf. 26 12 86 29
Mail: secherchristoffer@gmail.com
Facebook: Christoffer-Secher-1427018994249673

Portræt foto

Christoffer Sechers billedunivers kan
bedst kategoriseres som en surrealistisk
simplistisk stil. Grundstenen for værIntetheden
ligger i ørene
(90x90) af Christoffer
Secher
kerne
indebærer
et figurativt
formsprog
18

som indkapsles i farvestrukturer, hvor
surreale figurer og objekter bliver sat i
scene.

ELISABETH VEDFALD KLITGAARD

Aalborg | Tlf. 40 41 98 75
Mail: draaben@galleri-draaben.dk
www.galleri-draaben.dk
Facebook: galleri-draaben Samt på galleri-perlen

Har udstillet på galleri Arttime, Italien
Udine, 2019. Sidste år deltog jeg også
på den censurerede forårsudstilling på

Charlottenborg. Har udstillet på Aars
Museum og på KUNSTEN i Aalborg.
19

EVA BROKHOLM

Vejstruprød Landevej 5, 6093 Sjølund | Tlf. 22 01 63 57
Mail: info@evabrokholm.dk | www.evabrokholm.dk
Facebook: eva.brokholm | Instagram: evabrokholm

I mine malerier udtrykker jeg mine fornemmelser for og af elementer i naturen.
Ekspressive farvemættede lag, forfines
med lette transparente lag, til et lysere
20

drømmende univers, med eventyrlige
fantasifulde elementer. Legen med farverne giver glæde.

GULLI ARASON

Mail: gulliarason@gmail.com
www.gulliarason.com
Facebook: Gudlaugur Arason-Gulli Ara

Gulli Arason er en prisbelønnet islandsk
forfatter og bor nu i Danmark. Hans store passion for literatur har fået ham til at
udvikle en ny miniature kunstform som
han kalder “Alfe bøger”. I hvert bogrelieffer kan man finde: 1. En lille beskyt-

telsesalf – som ikke altid er nem at få
øje på. 2. En af kunstnerens egne bøger.
3. På en af bogryggene hans signatur –
GARASON og årstallet når værket er
fremstillet. Kunstneren er født i Island,
men bor nu i Sindal, Nordjylland.
21

GERDA TRANBERG

Søparken 2, 9440 Åbybro | Tlf. 20 10 91 07
Mail: gerdatranberg12@gmail.com
gerda-tranberg-galleri.dk | Facebook: drivtømmerkunst

Jeg er fascineret af naturen og føler mig
draget til at udtrykke dens kraft og
skønhed. Mine værker består af driv22

tømmer, hvorpå jeg maler fuglemotiver samt finurlige figurer fremstillet af
strandfund.

EVA THOMASBERG

Rensdyrvej 45, 9200 Aalborg SV | Tlf. 23 30 30 43
Mail: evajohn@live.dk / evathomasberg@gmail.com
Facebook: Eva Thomasberg

Jeg maler, fordi det er en spændende og
udfordrende hobby for mig. Mine malerier er oftest meget farverige og fremstår

meget forskelligt, da jeg er vild med at
eksperimentere og afprøve nye teknikker
23

GITTE CITTRUP

Selmersvej 34, 8260 Viby J | Tlf. 40 91 22 55
Mail: gija@live.dk | www.artbygittecittrup.dk
Facebook: ArtbyCittrup | Instagram: ArtbyCittrup

Mine malerier er unika-værker. Jeg maler med akrylmaling tilsat blyant, oliekridt og tusch. Mine malerier kendetegnes ved stor dybde, råhed og harmonisk
farveflow samt et livsglad farveruni24

vers. Jeg er uddannet dekoratør, autodidakt maler med et halvt års forløb på
Kunst og design. Malet hele mit liv og
udstillet siden 1988.

GITTE BECH

Tagensvej 9 B, 9000 Aalborg | Tlf. 25 79 07 12
Mail: gittebech58@gmail.com

Jeg er selvlært keramiker. For mig virker
det som ren terapi at arbejde med ler.
Jeg gør mest i rakubrænding, det er

spændende hver gang jeg tager keramikken op af tønden og se hvad det er
endt med.
25

HENNING WIEBEN

Bryggen 43, 9240 Nibe | Tlf. 40 58 58 17
Mail: ah@wieben-malerier.dk | www.wiebenmalerier.dk
Facebook: Wieben Malerier

Som designer har jeg arbejdet kreativt
hele mit arbejdsliv. Nu har jeg tid og lyst
26

til at udfordre mig selv med acryl malerier i forskellige stilarter.

INGE FREDERIKSEN HØJ

Haldagervej 27, Biersted, 9440 Aabybro
Tlf. 40 53 77 46 | www.if-craft.dk
Instagram: if_craft

Jeg er uddannet kunsthåndværker på
Danmarks designskole Bornholm for ca
10 år siden. Jeg har siden arbejdet med
keramik og undervist i faget. Jeg skaber

mine værker i stentøj, med inspiration
i de ting jeg oplever i min hverdag. Enkelte former og tryk er noget af det der
kendetegner mine værker.
27

JES VESTERGAARD

St.Blichersgade 33, 9700 Brønderslev | Tlf. 23 30 65 69
Mail: mail@jesvestergaard.dk
www.jesvestergaard.kunst.dk

Jeg maler mest bybilleder fra større byer
i Danmark. Malerierne er ofte spejlinger
i butiksruder, dette giver en fin effekt,
28

hvor indhold i butikkerne blandes med
aktiviteter på gaden. Maler med oliefarver

JETTE RANDEL GRAFSTRÖM

Søndergade 3, Hou, 9370 Hals | Tlf. 61 27 40 49
Mail: jettegraf@gmail.com | www.jettegrafstroem.dk
Facebook: jette.grafstrom

Som billedkunstner falder oliemalingen
mig mest naturlig. Men akryl arbejder
jeg også med ind imellem. Jeg henter in-

spiration fra naturens former og farver,
også livet omkring mig. Menneskers interaktion omsættes til mit eget univers.
29

KAREN RIIS DESIGN

- SMYKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK
Gl. Landevej 21, Tornby, 9850 Hirtshals | Tlf. 53 29 83 75
Mail: karen@karenriisdesign.dk | www.karenriisdesign.dk
Facebook: Karen Riis Design - smykker og kunsthåndværk

Unikke sølvsmykker og drivtømmerkunst, fremstillet på eget værksted
i Tornby. Hos mig finder du unikke
smykker i mange designs. Jeg arbejder
med plade, tråd og støber i sand, blæksprutteskjold, kikærter mm. Jeg arbejder primært i sterling sølv kombineret
30

med guld, perler og ædelsten. Ofte
fremstilles smykkerne af kundens eget
gamle sølv og guld fra ”gemmerne”.
Alle smykker tilpasses dig og dine ønsker. Drivtømmer bliver forvandlet til
flag, engle og små skulpturer.

KAREN RØNNE

Kasted Tværvej 4A, 82oo Århus N | Tlf. 20 40 67 71
Mail: karenronne@gmail.com | www.karenroenne.com
Facebook: Karen Rønne

Min motivkreds er dels landskaber og
vandskaber, hvor akvarellens muligheder for transparens kan skildre det nære

og det fjerne, og dels alle former for liv i
naturen,: Fauna, folk og fænomener
31

OLE MEJER

Vestergade 22, 7600 Struer
www.olemejer.dk

Det er gennem ærlighed, at mit arbejde
med skulpturerne skal stå sin prøve.
Mine skulpturer er jo ikke lavet på et
videnskabeligt grundlag. De er meningstilkendegivelser, som ikke giver kon32

krete svar og anvisninger. Som tilskuer
har man lov til at sige fra, men jeg har
mest oplevet publikum interesseret,
nysgerrig og undrende. Det er morsomt
og dejligt og giver mig gode oplevelser.

SALLY PEDERSEN

Søndermarken 5, 9430 Vadum
Tlf. 40 85 32 18 / 98 27 12 18 | Mail: ludvigp@mail.dk

Jeg har været fascineret af farvesammensætninger, lige siden jeg gik på kunstlinien på seminariet i England for mange

år siden! Om det er boligindretning, tøj,
smykker eller kunst er farveharmonier
altid spændende at arbejde med.
33

KARI REINE

Fuglestien 4, 3258 Larvik, Norge
Tlf +47 99 00 24 95
Facebook/Instagram: Kari Reine Monotrykk

Jeg lager monotrykk på geleplate (gelliprint), og jobber med billeduttrykk av
den teknikken. Mennesker i bevegelse
er det temaet jeg liker best; mennesker
34

som padler kajakk, går på ski, sykler ol.
Jeg deltar på utstillinger i Norge og i
Danmark.

KATJA KREINER

Vester vase 28, 9280 Storvorde | Tlf. 50 74 44 10
Mail: Katja@flettekonen.dk | www. Katjakreiner.dk
Facebook: Katja Kreiner

Pileflet. Gode gedigne kurve der kan tåle
at blive brugt , men også skøre og skæve
fletværker. Gerne i kombination med andre

materialer, bl.a. drivtømmer. Ting til at se
på og forundres over, men også brugsgenstande
35

KLAUS JENSEN

COM/HAVEKUNST
Tylstrupvej 63, 9320 Hjallerup | Tlf. 26 67 21 54
Mail: Info@klausjensenhavekunst.dk
www.klausjensenhavekunst.dk

Jeg laver havekunst af genbrugsjern, og
som noget nyt også bronzekugler
36

DORTE PEDERSEN

COM/HAVEKUNST
Tylstrupvej 63, 9320 Hjallerup | Tlf. 26 67 21 54
Mail: Info@klausjensenhavekunst.dk
www.klausjensenhavekunst.dk

I min fritid hygger jeg mig med pileflet
til haven.
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LARS WINTHER

Kayerødsgade 44, 9000 Aalborg | Tlf. 60 46 97 20
Mail: lw_342@hotmail.com
www.Larswinthergallery.dk

Arbejder i acryl med en moderne naivistisk stil. Har udstillet på 14 museer i
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ind og udland. Og udstillet i Barcelona,
Berlin og Paris.

OLE VANDBORG MIKKELSEN

strandbyvej 1b, 8240 risskov
Tlf. 21 69 99 21

Siden 1997 har jeg beskæftiget mig med
at lave stenskulpturer. Jeg arbejder i
forskellige stenarter og udtrykker mig
primært abstrakt. Mange gange beva-

rer jeg stenens naturlige overflade. som
en stærk kontrast til andre bearbejdede
områder.
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LAILA PETERSEN

Strandbyvej 1b, 8240 risskov
Tlf. 21 69 99 21

Jeg syr i skind, primært i koskind og
pels, smukke bløde tasker i klassisk de40

sign. Med hver sin detalje og anvendelses mulighed.

LENE TRANBERG LAUSTSEN

Billensteinsvej 13, 7120 Vejle Øst | Tlf. 29 84 18 05
Mail: lene_tranberg@hotmail.com
www.tranberglaustsen.dk
Instagram: lenetranberglaustsen
Facebook: lenetranberglaustsenbilledkunst

Mine akrylmalerier er ekspressionistisk
inspirerede studier i træers og grenes
farver, overfladestruktur og næsten
menneskelige former. Desuden arbejder

jeg med kontraster - i farver og i modsætningsforholdet mellem organiske
grene i forgrunden og ensfarvede baggrunde.
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LINNEA FRIBERG NIELSEN

Tornstedsgade 3, 2. tv, 9000 Aalborg
Tlf. 28 96 99 39 | Mail: Linneafn@hotmail.com
Facebook: LFNkunst

Jeg er autodidakt inden for malerkunsten. Jeg maler eventyrlige landskaber,
hvor små historier og scenarier finder
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sted. Jeg holder at skarpe såvel som
sarte nuancer, hvor elementer af en dysterhed samt rolighed optræder.

LISBETH JUHL

Kridtsløjfen 21 - 3. 1, 9000 Aalborg | Tlf. 61 65 65 04
Mail: Lisbethjuhl2013@gmail.com
Facebookside: Lisbeth Juhl

Mine billeder er abstrakte. Inspirationskilder er naturen, mennesker og glæden
over livet. Billederne må gerne sætte

tanker i gang hos beskueren. Alle tanker
er tilladt.
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LONE KJÆR

Oddesundvej 174, 9220 Aalborg Øst
Tlf. 53 54 58 97 | Mail: fantasikeramik@gmail.com
Facebook: Lones Kunst | Instagram: fantasikeramik

Jeg bliver inspireret, mens jeg arbejder
med leret. At se og mærke leret vokse i
hænderne på mig og udvikle sig til det
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mest fortryllende, skøre, sjove, smukke
og groteske. Det er livet for mig.

LOTTE DYHRBERG

Kærvej 12, 9900 Frederikshavn | Tlf. 29 82 84 27
www.lottedyhrberg.com | Facebook: lottegalleri
Instagram: LotteDyhrberg

Lottes billeder udstråler glæde for farver! Det er naturen som bruges som udgangspunkt til et vibrerende og livligt

udtryk, og med en slags forhøjet naturalisme, giver hun os et indblik i en rig og
positiv verden.
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KUNSTSMED PIA STORM

Bystævnevej 2, 5854 Gislev | Tlf. 26 85 20 87
Mail: kunstsmedpiastorm@gmail.com
www.pia-storm.dk | Facebook: pia susanne storm

Jeg er autodidakt kunstner. Jernet er
mit foretrukne materiale. Det hårde og
usmidige materiale, der kan blive til
rå og barske skulpturer eller feminin
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elegance. Jeg arbejder også med andre
materialer. Kombinationen mellem natursten, træ eller bronze, giver en spændende effekt.

RITA ANDERSSON

Grandisvej 11, 9320 Hjallerup | Tlf. 20 81 86 37
Mail: ra@galleri-chico.dk | www.galleri-chico.dk
Facebook: Rita Andersson

Mine malerier er alle akryl på lærred, og
motiverne er abstrakte blandet med det
naturalistiske. Inspirationen finder jeg i
naturen og dens lys, lyde og dufte. Jeg
søger de øjeblikke i livet, hvor det al-

mindelige smelter sammen med det
mystiske. Jeg ønsker at give beskueren
en glad oplevelse og lysten til selv at
bygge videre på min historie.
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RENÉ FUHLENDORFF

GALLERI-FUHLENDORFF.DK
Tebstrup Skovvej 10, 8660 Skanderborg
Tlf. 21 96 14 26 | Mail: renefuhlendorff@godmail.dk
www.galleri-fuhlendiorff.dk

René Fuhlendorff maler hver dag 2-6
timer, og det er blevet til ca. 3000 malerier, som hænger mange steder rundt
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omkring. René Fuhlendorff er kendt for
sine maske- og Lama-malerier.

POUL SPANGGAARD

Aagade 36, 9620 Aalestrup | Tlf. 61 32 25 95
Mail: poul.spanggaard@outlook.dk
www.poulspanggaard.dk

Jeg er opvokset på Limfjordsøen Fur,
hvorfra mange af mine malerier stammer. Efter en rejse til New York, blev jeg

meget fascineret af livet og skyskraberne i storbyen, men havet og naturen har
også en stor plads i mine malerier.
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STEEN NØRGAARD

GALLERI HALMTORVET
Teglgade 18, 9550 Mariager | Tlf. 26 13 40 75
www.galleri-halmtorvet.dk
Facebook: gallerihalmtorvet

Jeg har mest lyst til at kalde mine billeder ”kreative dekorationer”, for det er
sådan, de er tænkt. Formålet er ikke at
provokere, men derimod at lave farvekonstellationer, som man i bedste fald
kan lide at kigge på igen og igen. Bil50

ledet må gerne være en brugsting eller
måske et ”sofastykke”, der bare er sig
selv. Og af den grund skal det hverken
skabe politisk røre eller forsøge at redde
verden.

TOVE STENDER

Bredballe Byvej 10, 7120 Vejle | Tlf. 25 12 26 23
Mail: tovestender@gmail.com | www.tovestender.dk
Facebook: gallery Tove Stender | Instagram: Tove Stender
Youtube: Tæt på Tove Stender

Jeg er født i Vejle, billedkunstlærer og
voksenunderviser. Maler i en impressionistisk figurativ stil. Portrætter,
landskaber og blomster. Har udstillet i

kunstforeninger, i gallerier og på kunstmesser. Modtog den internationale Botticelli Price februar 2019
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SUSANNE BROSBØL SØGAARD

Ndr. Strandvej 84, 8400 Ebeltoft | Tlf. 26 23 95 56
Mail: Sbskunst@gmail.com | Facebook: Brosbøl Art

Jeg er en bilglad billedkunstner, maler
alt hvad der gør indtryk med fart, nærvær, drømme og med et twist af humor
samt psykologi med farver der gør en
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glad. - Motiver kan være alt fra abstrakt,
personlige automobiler og Kim Larsen
osv.

HARTVIG HANSEN

Tlf. 60 81 27 65 | www.hartvig.art
Facebook: Hartvig.Art | Instagram: Hartvig.Art

Hartvig Hansen er billedkunstner og
bor i Aalborg Vestby. Han er oprindeligt fra Norge, men har boet i Danmark
siden 2004. Hartvig har tegnet og malet
siden han var kun et par år gammel, og
har som voksen studeret ved Aarhus
kunstakademi og har bl.a. arbejdet som

illustrator, portræt tegner og storyboard
tegner.
Hartvig har udforsket og opfundet
mange forskellige stilarter indenfor
kunstens rammer og udstiller nu udvalgte malerier han har malet i løbet af
de seneste år.
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HENNING HANSEN

Chr. Winthers Vej 5, 9000 Aalborg | Tlf. 98 12 30 94
Mail: hogbhansen@stofanet.dk

Jeg har altid haft lyst til at arbejde med
træ. Begyndte at dreje, da jeg gik på efterløn i 1998. Har udstillet flere steder
54

her i landsdelen. Forsøger at udnytte
træets egenskaber. Det må gerne have
nogle spor fra naturen.

DIN PROFESSIONELLE PARTNER
INDEN FOR LYD, LYS,
STORSKÆRME OG AV
LYD - SALG, INSTALLATION & UDLEJNING
LYS - SALG, INSTALLATION & UDLEJNING
AV - SALG, INSTALLATION & UDLEJNING
PROJEKTERING
SCENER & STORSKÆRME - MOBILE & STATIONÆRE
EVENTS - KOORDINERING OG AFVIKLING

SOUNDANDLIGHT.DK . 9810 9533
INFO@SOUNDANDLIGHT.DK

KVALITETSFILM GENNEM MERE END 30 ÅR
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VIN Festival
mer fra producenter og importører fra
Nordjyl and.

AALBORG HK INVITERER TIL

ALLE HERLIGHEDERNE TIL KUN

LØRDAG D. 25. APRIL, KL. 13-17
Idrætshallen, Østre Allé 87, 9000 Aalborg

Kom til vinsmagning i hjertet af Aalborg
og smag på mange forskellige vine og
VINIMPORTØRER
delikatesser, som alle primært komHyggevin
Nordjysk vinimport
mer
fra
producenter
og
importører fra
Douro Wine Bar
Wine by Linde
Nordjylland.
Holte Vinlager
Super Brugsen Svenstrup
Exclusiva International Gourmet
Perfect Wine
Vin og Vin
Peter Vin Vinoble
ALLE HERLIGHEDERNE TIL KUN
Mollvitz Mjød
Vin og Specialiteter
Vinho

195.195.-

VINIMPORTØRER

DELIKATESSER

Hyggevin
Douro Wine Bar
Holte Vinlager
Exclusiva International Gourmet
Vin og Vin
Mollvitz Mjød
Vinho

Aalborg Chokoladen
Super Brugsen Svenstrup Slagter
Othello Bageriet
DELIKATESSER
Puk’
s Delikatesser
Aalborg Chokoladen
Super Brugsen Svenstrup Slagter
Othello Bageriet
Puk’s Delikatesser

Nordjysk vinimport
Wine by Linde
Super Brugsen Svenstrup
Perfect Wine
Peter Vin Vinoble
Vin og Specialiteter

TILMELDING
TILMELDING
Køb
din billet på: https://www.billetsalg.dk/Event/Vinfestival%202020/2758
Køb din billet på: https://www.billetsalg.dk/Event/Vinfestival%202020/2758
Eller
Eller send
send enen mail
mail til:
til: Nicki_larsen@stofanet.dk
Nicki_larsen@stofanet.dk

Din garanti
for en god handel

Vejgaard
Tæppemontering

Vi ﬂytter stadig
møblerne med smil

HADSUNDVEJ 64-68
9000 AALBORG
TLF. 98 13 94 99

Se vores hjemmeside: www.vejgaard-tm.dk

SÆRSKILT KULTURSEKTION HVER TORSDAG
KULTUR udkommer
sammen med NORDJYSKE
Stiftstidende hver
torsdag. I KULTUR kan
du læse anmeldelser af
bøger og film, musik og
teater, billedkunst samt
udstillinger.

