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VELKOMMEN TIL ÅBNE
ATELIERDAGE
Jeg er glad for at bo i en kommune, hvor der også bor en lang række
engagerede kunstnere og kunsthåndværkere. Måske er det ikke så synligt i det daglige, men i påsken sætter vi over to dage spot på den lokale
kunst og kunsthåndværk skabt her i Kolding Kommune.
Med Åbne Atelierdage åbner 26 lokale kunstnere og kunsthåndværkere
dørene ind til deres værksteder – der, hvor magien sker og der, hvor kulturen og kunsten skabes. De inviterer os alle ind til et kig bag kulisserne
i kommunens alsidige og sprudlende kunstmiljø, og der er selvfølgelig
også mulighed for at købe et værk med hjem.
Jeg håber, programmet her inspirerer mange til at tage på opdagelse
med kunst rundt i vores kommune.
Rigtig god fornøjelse – vi ses derude!
Jesper Elkjær, Kulturudvalgsformand i Kolding Kommune

1. LENE FRANTZEN
Atelier: ZIGZIGN
Galleri,
Butik og værksted
Skamlingsvejen 132
6093 Sjølund
Hjemmeside: www.lenefrantzen.dk
Baggrund: Tekstildesigner fra Kunsthåndværkerskolen Kolding 1984.
Kunsthåndværk og teknik: Jeg filter uld sammen på flere forskellige
måder – ruller, krøller, klumper, stamper, banker og vasker uld sammen
til store massive ruller, som derefter bliver skåret i skiver med det maskineri vi selv har udviklet. Det er ren magi, når saven skærer igennem det
yderste filtlag og afslører de indvendige mønstre og farvestrukturer.
Medlemskab af kunstforening: Medlem af Danske Kunsthåndværkere
og Designere.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

2 ARTHUR TUDSBORG
Atelier: ZIGZIGN
Galleri, butik og værksted
Skamlingvejen 132, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.le-art.dk/arthur
Baggrund: Tegner og grafiker fra
Kunsthåndværkerskolen Kolding
1977 (Nu Designskolen)
Kunsthåndværk og teknik:
Jeg maler billeder og er fascineret af farvernes rummelige
virkninger, og hvordan de skaber dybde på en flade. Perspektivet
bruger jeg til at udbygge rummet ind i farvernes flader.
Jeg er optaget af de uendelige muligheder, som figurativt maleri
kommunikerer med. Min arbejdsproces og uendelige dialog med
maleriet, går således fra farver over rum og perspektiv, til figurative fortællinger.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

3. LISE FRØLUND
Atelier:
Drenderupvej 18
Ødis Bramdrup
6580 Vamdrup
Hjemmeside:
www.lisefrolund.dk
Baggrund: Afgang fra
Designskolen Kolding.
Kunsthåndværk og
teknik: Mit fysiske
materiale er tråde, og
mit værktøj er en væv.
Et noget begrænset
arbejdsområde, kunne
man tro.
Men nej, efter 40 år på
pinden, er der stadig
så meget uudforsket
og uafprøvet, at jeg
kan blive helt stakåndet.
Medlem af kunstforening: Medlem af Danske Kunsthåndværkere
og Designere (DKOD), og Billedkunstnernes Forbund (BKF).
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

4. GERDA HEMRICH
Atelier: Risbøge 8
Højrup, 6640 Lunderskov
Telefon: 75 55 90 56 - 29 21 29 58
Baggrund: Svendebrev fra Cis Finks værksted.
Kunsthåndværk og teknik: Håndvævede tekstiler i uld,
hør og bomuld m.v. til beklædning, såvel som boligindretning.
Ved produktionen tilstræbes at håndhæve de håndværksmæssige traditioner såvel teknisk, som kvalitetsmæssigt.
Medlem af kunstforening: Medlem af Danske Kunsthåndværkere
og Designere (DKoD).
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

5. TOVE SKOV LARSEN
Atelier: Keramikværkstedet
Bastrup Skolevej 17, 6580 Vamdrup
Hjemmeside: www.toveskovlarsen.dk
Baggrund: Afgang fra Designskolen Kolding
Kunsthåndværk og teknik: Jeg arbejder primært med
stentøj og porcelæn. Produktionen spænder vidt
- fra drejede brugsting til udsmykningsopgaver.
Medlem af kunstforening: Medlem af Danske Kunsthåndværkere
og Designere (DKoK).
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

6. CHARLOTTE BRUUN
Atelier: Galleri Bruun & Brødsgaard
Platinvej 26e, Kolding
Hjemmeside: www.charlottebruun.dk
Baggrund: Uddannet gennem Bjørn Ignatius Øckenholt Kunstskole
i København.
Kunsthåndværk og teknik: Arbejder med mange tynde lag, tegning,
papir, kul, tusch, serigrafi indgår stort set altid i mine værker.
Grafiske udtryk, fine detaljer og grove penselstrøg er vigtige i mine
værker. Min foretrukne figur er mennesket.
Medlem af kunstforening: Medlem af Tinghuset i Ebeltoft.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16
i Galleriet Bruun og Brødsgaard.

7. LONE MØRKØRE
Atelier: Galleri Mørkøre
Farrisvej 6, 6580 Vamdrup
Hjemmeside: www.lone-m.dk
Baggrund: Uddannet farvehandler og på akademiuddannelsen
Kunst og Erhverv.
Kunsthåndværk og teknik: Jeg har boet tre år på Færøerne,
og er så betaget af de nordatlantiske øer. Det omskiftelige lys,
og den skønne natur er jeg meget fascineret af.
Jeg maler små huse, barske fjelde, søde lunder og tunge skyer.
Jeg har malet færøsk-inspirerede malerier i 15 år.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

8. HANNE FRANDSEN
Atelier: Storgaden 125, 6052 Viuf
Hjemmeside: www.billedkunstner-hanne-frandsen.dk
Baggrund: Jeg har altid tegnet og malet, og har trukket inspiration
fra forskellige kunstnere undervejs. Med et arbejdsliv som gartner og
siden modeldesigner på LEGO har natur og kreativitet været i fokus.
Kunsthåndværk og teknik: I mine billeder arbejder jeg med pigmentfarver og akryl på træfiner og papir i en flydende teknik. Motiverne er
abstrakte, men leder tanken hen på naturens strukturer og indtryk.
Der vil også være studier af træstammer, dyreflokke, fugle - observeret
på mine ture i naturen. Her arbejder jeg fra det naturalistiske ind til der,
hvor jeg finder livsenergien. Jeg søger det samme fra hver sin vinkel.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 10-17.

9. FORMFABRIKKEN
Atelier: FORMfabrikken
Runddelen 2, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.facebook.com/formfabrikken.dk
Baggrund: Vores medlemmer er billedkunstner Signe Moos,
billedkunster og keramiker Kimberly Young, keramiker Louise
Mathiesen, billedkunstner Rie Klaaborg samt frisør Karla
med Helle Breindal - Grøn Frisør.
Kunsthåndværk og teknik: FORMfabrikken er et unikt
fællesværksted i Kolding med butik for kunsthåndværk
og design og plads til seks kunsthåndværkere samt
kortere artist-in-residence-ophold.
FORMfabrikken har eksisteret siden 1998.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

10. ERIK VALTHER
Atelier: Walther-Skulptør
Ankeret 4, 6000 Kolding
Hjemmeside:
www.facebook.com/
Walther-Skulptør
Kunsthåndværk og teknik:
Bronzestøbning i sandstøbningsteknik.
En støbemetode, der er
flere tusinde år gammel.

Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16
Åbent atelier og værksted, og med en uforpligtende snak
om teknik, ønsker og drømme.

11. MOGENS LEANDER
Atelier: DOCTOR ARTES KUNST CREMATORIUM
Katrinegade 8, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.ikoner.com
Baggrund: Århus Kunstakademi, Bronzestøbning
Kunsthåndværk og teknik: Træd trygt ind i Doctor Artes Kunst
Crematorium, og oplev den intense stemning, når bronzefigurer
– moderne ikoner og oliebilleder – skabes efter inspiration fra
tidsaldre - helt fra oldtiden, og op til nutidens tekster, fra fx.
poeterne Leonard Cohen og Nick Cave. Kunst med kant.
Medlem af kunstforening: The new Icon-school of Denmark.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16

12. SØREN CIP NIELSEN
Atelier: Galleri 19
Søndre Allé 19, Stepping, 6070 Christiansfeld
Hjemmeside: www.sørencip.dk
Baggrund: Billedhugger
Teknik og materiale: På galleriet og billedhuggerværkstederne
kan man opleve forskellige aktiviteter begge dage.
Jeg forestiller mig, at jeg vil støbe bronze den ene eller begge dage,
ligesom der bliver mulighed for at se, hvordan min produktion af
gennemsigtige isblokke foregår. Det bliver også muligt at prøve kræfter
med den smukke is, der bliver workshop for familier, hvor de kan lave
deres egen isskulptur.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 10-17.

13. FRITZE LUNDSTRØM
Atelier: Kikkenborgvej 37, 2. th., 6000 Kolding
Hjemmeside: www.fritzelive.dk
Baggrund: Nansensskolen, Lillehammer. Akvarelskoler i Norden,
senest afsluttet ved Aarhus Kunstakademi.
Kunsthåndværk og teknik: Mine billeder tager udgangspunkt
i det arktiske landskab.
Jeg maler i akvarel, tusch akryl, olie. Derudover tegner jeg en del.
Det at male, er at lege med lys og atmosfære, flygtighed og udviskede
konturer, som giver mig en oplevelse af ophøjet skønhed.
Akvarel er øjeblikkets medium, der giver muligheden for at arbejde
hurtigt og spontant. Akvarel ligger mit hjerte nærmest.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 11-16

14. TINA KLEMMENSEN
Atelier: Illustration v. Tina Klemmensen,
Pakhuset, Sønder Havnegade 7, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.tina-klemmensen.dk
Baggrund: 5-årig uddannelse fra Designskolen Koldings Institut
for Visuel Kommunikation og efteruddannet som dukkeanimator
hos animationsfirmaet Aardman i England.
Kunsthåndværk og teknik: Mine illustrationer, modeller og karakterer,
starter altid med mange skitser tegnet med blyant. Herefter vælges de
bedste egnede til rentegning i tusch, og med farvelægning i akvarel,
acrylfarve eller i photoshop. Når jeg bygger modeller af væsener eller
mennesker, former jeg dem først i miniformat, og skalerer dem derefter
op i ønsket størrelse.
Åbent lørdag og søndag fra 9-16.

15. ANNI RASMUSSEN
Atelier: Smedefirmaet Anker
Værkstedet 2, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.anni.nu
Baggrund: Dekoratør 3-årigt kursus på Kolding Seminarium.
Kursus på Ærø Højskole. Billedkunstner Verner Brems – Inger Kjær.
Pt. Trapholt Malerne v/Ken Denning.
Kunsthåndværk og teknik: Arbejder med akryl på lærred.
Inspiration kommer fra min dagligdag – fra alle de smukke farver,
der findes i naturen og rejser, hvor jeg ser farver og billeder overalt.
Især fugle, som jeg maler ned til mindste detalje,
så man får helt lyst til at røre dem.
Medlem af kunstforening: Kontur
Åbent lørdag og søndag fra kl. 10-16.

16. ANN KØHRSEN
Atelier: Ann Køhrsen
Runddelen 27, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.annsgalleri.dk
Baggrund: Jeg er billedkunstner og underviser heri hos
FOF og Kolding Kommunale Billedskole.
Kunsthåndværk og teknik: Jeg maler med akryl på lærred,
og tegner finurlige blækdyr på akvarelpapir.
Det halvabstrakte landskab/natur/mennesker fanger min interesse!
Minder og oplevelser fra rejser, mixes med fantasi og bliver til
farveharmonier med genkendelige elementer.
At rejse er at leve. At leve er at skabe!
Medlem af kunstforening: Kunstministrene & Pura Vida.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

17. MALENE SANDAL
Atelier: Malene Sandal
Keramisk designer
Vejstruprødvej 1, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.msandal.dk
Baggrund: Designskolen Kolding
med afgang fra keramisk linje
2005.
Kunsthåndværk og teknik:
Porcelænslamper i flere
forskellige afskygninger er det,
som Malenes hjerte banker
mest for.
Fascinationen af at udvikle
porcelænsmasser, som har
unikke egenskaber, som
gennemskinnelighed,
en varm glød og stabilitet
således, at det er muligt at
skabe forunderlige skulpturelle
lamper, som samtidig forærer
rummet et behageligt og
funktionelt lys.
Åbent lørdag og søndag
fra kl. 10-16.

18. JYTTE LEONHARD CHRISTENSEN
Atelier: Smedefirmaet Anker
Værkstedsvej 2, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.jytte.leonhard.com
Baggrund: Medejer af LH Reklame i 35 år.
Uddannet dekoratør, arbejdet med serigrafi, offset og dekoration
i mit arbejdsliv. Tegne og malekursus på forskellige højskoler
gennem tiden.
Kunsthåndværk og teknik: Arbejder med akryl, olie og akvarel,
inspireret af naturen og hverdagslivet.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 10-16.

19. KIRSTEN ELLERKAMP
Atelier: Smedefirmaet Anker
Værkstedsvej 2, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.kirsten-ellerkamp.dk
Baggrund: Flere semestre på Århus Kunstakademi, samt kurser
i ind-og udland. Pt. på Trapholt Malerskole v/Ken Denning.
Kunsthåndværk og teknik: Olie, akryl og pigmenter.
Særlig inspireret af naturen i de nordiske lande.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 10-16.

20. EVA BROKHOLM
Atelier: Eva Brokholm
Vejstruprød Landevej 5, 6093 Sjølund
Hjemmeside: www.evabrokholm.dk
Baggrund: Autodidakt med mange kurser ved anerkendte
kunstnere på bla. Sønderborg Kunstskole og Århus Kunstakademi.
Kunsthåndværk og teknik: Akryl maleri på lærred.
Ekspressiv, abstrakt, inspireret af naturen og de nære omgivelser.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

21. VIVI HAACKE
Atelier: Atelier Vivi Haacke,
A.M.G Friis Vej 22, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.haacke.dk
Baggrund: Billedkunstner og skulptør
Kunsthåndværk og teknik: Bronzeskulpturer, PhotoCollager, maleri,
oxideringer, tuschtegninger, kunsttryk.
Bronzeskulpturerne er både monumentale, og nogle ret surrealistiske,
med en underfundig undertone. PhotoCollagerne er mine egne fotos
taget overalt i verden. I kombination skaber de et illusorisk univers,
som er til at gå på opdagelse i. I malerierne ses en både abstrakt
og naturalistisk naturfornemmelse med titler, der vedrører os alle.
Medlem af kunstforening: Udstillingsleder og Kurator for Sammlung
Würths aktiviteter i Danmark, KULTURFORUM WÜRTH.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16

22. RIE BRØDSGAARD
Atelier: Galleri Bruun og Brødsgaard
Platinvej 26e, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.rieskunstgalleri.dk
Baggrund: Billedkunstlærer med 20 års erfaring som
kunstner samt underviser. Kunstkurser og undervisning
hos Bjørn Ignatius Øckenholt Kunstskole i Kbh.
Kunsthåndværk og teknik: Arbejder med en blandform på
lærred og papir. Mine malerier og collage er et univers af
mange grafiske og stoflige elementer, hvor balancen mellem det
rå og det feminime kommer til udtryk. Jeg er vild med mange lag,
modsætninger og den hvide maling. Arbejder både figurativt
og abstrakt.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16,
i Galleriet Bruun og Brødsgaard.

23. KARIN B. MOGENSEN m. fl.
Atelier: ARTBATAMA
Szocska LIVING A/S
Kirkegårds Allé 4
6070 Christiansfeld
Hjemmeside: www.artbatama.dk
Baggrund: Vi er en gruppe på 5 kvinder, der har malet
sammen i årevis. Vi er autodidakte og har modtaget
undervisning på Kunstskolen, FOF Kolding i mange år.
Kunsthåndværk og teknik: Akrylmaling, mixed media,
eksperimenterer med forskellige motiver og teknikker.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

24. MONICA HEICK
Atelier: Atelier MONICA
Aabakken 6, Rebæk, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.monica-heick-kunst.dk
Baggrund: 25 år på arbejdsmarkedet indenfor sprog og økonomi.
Udannet billedkunstlærer. Modtaget undervisning i tegning på
Den Frie Kunstskole, Odense og maleri hos FOF, Odense.
Deltaget på adskillige kurser i Kolding hos bl.a. Verner Brems,
Mogens Leander samt hos Ken Denning, Trapholt. Arbejdet hos
Det Rullende Galleri, Kolding i malerværkstedet og tovholder ved
et stort maleri på Verdensudstillingen i Sevilla 1992.
Kunsthåndværk og teknik: Min produktion består af tegninger, tryk,
akvarel, akrylmaleri, skulptur, men med hovedvægt på oliemaleri.
Medlem af kunstforening: Medlem af www.kunstkompost.dk.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 11-16.

25. BIRTHE JENSEN
Atelier: Birthe Jensens Billedværksted
Fjordvej 36, 6000 Kolding
Hjemmeside: www.birthe-jensen-kunst.dk
Baggrund: Jeg er autodidakt. Har malet siden mine teenageår,
kun afbrudt af travlhed i familie- og erhvervslivet. Jeg har
taget adskillige kurser dels på skoler og dels hos kunstnere.
Kunsthåndværk og teknik: Mine malerier er akryl på lærred.
Jeg maler oftest abstraktioner men også af og til naturalistisk.
Jeg fremstiller endvidere skrotfigurer, hvor jeg prøver at gøre brug af min
humoristiske sans. Jeg gør megen brug af former og farver, og jeg har
stor glæde af at se andres kunst, som jeg finder meget inspirerende.
Medlem af kunstforening: Kunstkompost Kolding.
Åbent lørdag og søndag fra kl. 10-16.

26. LISBETH
THORØE LARSEN
Atelier: THORØE
Iver Dahlsvej 21
6640 Lunderskov
Hjemmeside:
www.thoroe.nu
Baggrund: Autodidakt
Assemblagekunstner
siden 2010.
Linjefag billedkunst og
dansk på Ribe Statsseminarium 1994-98.
Vævning, tegning og
smykkelære på
Engelsholm Højskole
1990-91.
Kunsthåndværk og teknik:
Thorøes komponerede
kuriositeter er sammensat
af ting, der er skabt og
brugt af mennesker eller
påvirket af naturen.
Tidens tand er fælles for alle elementerne i mine lamper
og i mine rummelige collageværker - kaldet assemblage.
Medlem af kunstforening: Kunst 6630
Åbent lørdag og søndag fra kl. 9-16.

OVERSIGT OVER ANDRE
KUNSTUDSTILLINGER
I KOLDING
KOLDINGHUS
Udstilling: Mari Keto. Super/Natural
Fra november 2017 til mandag den 2. april 2018, kl. 10-17.
Læs mere på: koldinghus.dk under Udstillinger & Samlinger.
WASTELAND
Udstilling om affald som en værdifuld ressource.
Lørdag den 10. februar til søndag den 15. april 2018.
Onsdag-søndag kl. 12.00-17.00.
Læs mere på: oplevkolding.dk

TRAPHOLT
Udstilling: Eat Me
Lørdag den 23. september 2017 til søndag den 21. maj 2018.
Tirsdag og tordag-søndag kl. 10.00-17.00 og onsdag kl. 10.00-20.00.
Læs mere på: trapholt.dk
NICOLAI KUNST & DESIGN
Udstilling: Iværksætterne – da Kolding blev moderne
3. marts-25. marts 2018
Læs mere på: nicolai.kolding.dk
KULTURFORUM WÜRTH KOLDING
Udstilling: EYE CATCHER-ROBERT JACOBSEN & OP ART·
KINTIC · LIGHT
25. marts 2017-31. maj 2018
Læs mere her: wuerth.dk
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