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26. Ulla Bloch
www.ullabloch.dk, post@ullabloch.dk, Facebook: Ulla Bloch, @ullabloch_artwork, tlf. 2422 1138.
Adresse: Skjærsøvej3, 8240 Risskov

26.a - Lola
Akvarel og tusch i sort glasramme. Mål: 49 x 61 cm. Normalpris: 1.800 kr. Auktionspris: 500 kr.

26.b
Akryl på lærred. Mål: 60 x 70 cm. Normalpris: 2.800 kr. Auktionspris: 600 kr.
Lidt om mig:
Jeg tænker på mig selv som kunstner og historiefortæller. Både i mine malerier, akvareller og keramik er
historien vigtig. Det handler meget om vores forhold til naturen, klimaet og ligestilling. Og så er det
vigtigt, at der er humor, at værkerne både giver stof til eftertanke og et smil.
Jeg er uddannet på Århus Kunstakademi, maleri, men pt er jeg meget optaget af at lave skulpturer i ler
Lola er den gennemgående figur i mine akvareller. Altid på vej i naturen, med dyr omkring sig. Der er
opgaver der skal løses. Sammen. Maleriet er malet til en udstilling med temaet KRUKKER: Det var
samtidig med første bølge af #MeToo bølgen, og derfor naturligt for mig, at inddrage det på maleriet.

27. Liva Wagner Hinnerfeldt
www.livic.tilda.ws, livichinnerfeldt@gmail.com, @livavic, tlf. 2257 0527

27.a
Akryl på lærred. Mål: 100 x 100 cm. Auktionspris: 700 kr.

27.b
Akryl og lak på vinyl i træskifteramme. Mål: 41,5 x 61,5 cm. Auktionspris: 400 kr.

28. Amanda Dahlstrøm de Vroom
addv91@gmail.com, tlf. 2876 7514

28.a
Akryl på lærred. Mål: 20 x 60 cm. Auktionspris:50 kr.

28.b
Akryl på lærred. Mål: 40 x 40 cm. Auktionspris: 50 kr.

28.c
Akryl på lærred. Mål: 40 x 40 cm. Auktionspris: 50 kr.

28.d
Akvarel i sort glasramme. Mål: 20 x 25 cm. Auktionspris: 50 kr.

29. Kate Sandberg
www.katesandberg-art.dk, sandberg.kate@gmail.com, @katesandberg.art, tlf. 2861 3561.: Ørvadsvej
10, 8220 Brabrand

29.a
Olie på lærred. Mål: 35 x 70 cm. Auktionspris: 500 kr.

29.b
Olie på lærred. Mål: 50 x 60 cm. Auktionspris: 700 kr.
Lidt om mig:
Jeg har allerede fra fireårsalderen vidst, at jeg ville være kunstner. Da jeg var elleve år, lavede jeg
seksten pennetegninger til illustration af H. C. Andersens eventyr. Disse tegninger er udstillet i H. C.
Andersens hus i Asserbo.
Jeg har taget tegne- og male undervisning hos maleren og litografen Haakon Røeboe og senere lektioner
hos den danske maler Ole Kristensen. Jeg har også studeret modeltegning ved Det Jyske Akademi og
Grafisk Skole.
Jeg har boet flere steder, bl.a. Cairo, Algeriet, Nigeria og Oregon, hvor jeg har studeret hos Zorian, en
kendt armensk maler, hos den tyske grafiker Christine Steinberg, hos en schweiziske maler Margot
Veillon og den belgiske kunstner Josiane Duff
I 1990 flyttede jeg tilbage til Danmark, hvor har nu mere tid, overskud og inspiration til maleriet, som
dyrkes dagligt og stadig giver mindelser om Nord- og Vestafrika, der er så stor en del af mit billedverden
på godt og ondt. Godt: de smukke, farverige mennesker og deres kultur! Ondt: det exodus der sker i den
del af verden i dag.

30. Lena Hemdorff
www.lenahemdorff.dk, lena.hemdorff@hotmail.com, tlf. 2720 7278

30.a
Akryl på lærred. Mål: 50 x 60 cm. Auktionspris: 400 kr.

30.b
Akryl på lærred. Mål: 60 x 80 cm. Auktionspris: 400 kr.
Lidt om mig:
Malervejen går for mig gennem det sete og sansede landskab. Det koloristiske maleri er mit ståsted. Mit
mål er, at farverne virker på hinanden og på den, der ser billedet.
Jeg er gennem årene blevet vejledt af Sven Suhr, som er uddannet ved det Kgl. Danske Kunstakademi.
Jeg har udstillet i flere kunstforeninger, bl.a. kunstforeningen Regionshuset Århus, Christiansbjerg
Kunstforening, Holme Lokalcenter, Kunst og Kultur Salonen mfl.

31. Anne Elena Mikkelsen
@olgafravolga

31.a
Plakattryk af akvarel. Mål: 50 x 70 cm. Auktionspris: 100 kr.

31.b
Plakattryk. Mål: 50 x 70 cm. Auktionspris: 100 kr.

32. Lone Bay Andersen
tlf. 3024 7099, Risskov, lone.bayand@gmail.com

32.a
Akryl på lærred. Mål: 90 x 100 cm. Normalpris: 4.000 kr. Auktionspris: 800 kr.
Lidt om mig:
Jeg er uddannet fritidspædagog. Jeg har i flere år gået på Århus kunstakademi hos Birger Møller, hvor jeg
har lært at male abstrakt maleri. Derudover går jeg i en malergruppe med 7 andre personer, som jeg har
gået på kunstakademiet med. Vi maler sammen en gang om ugen, hvor vi inspirerer hinanden. Desuden
har jeg undervist en lille smule i abstrakt maleri.

33. Elin Forbord
www.forbord.dk, elinhansen@gmail.com, tlf. 2442 2088. Værksted: Krapplak, Oddervej 93, 8270
Højbjerg

33.a - I skyerne
Olie på lærred. Mål: 90 x 105 cm. Auktionspris: 1.500 kr.

33.b - Skydække 1
Olie på lærred. Mål: 40 x 40 cm. Auktionspris: 500 kr.

33.c - Skydække 2
Olie på lærred. Mål: 40 x 40 cm. Auktionspris: 500 kr.
Lidt om mig:
Jeg har studeret på Aarhus Kunstakademi samt supervision ved maler Svend Suhr (Den Suhrske
Malerskole). Endvidere har jeg deltaget i kursuser ved Tine Hind (Samsø Kunstskole), Henrik
Swane samt Christiane Cubrick, London.
Oliemaleriet er for tiden mit foretrukne medie. Undertiden arbejder jeg med akr yl, farvepulvere,
tempura, spraymaling, jord, gips og andre materialer, der kan arbejdes ind i lærredet eller på
plade. I perioder laver jeg akvareller og tegninger.

Siden medio 90’erne har jeg været medlem af forskellige kunstnergrupper: Oxyd, Rosenatelieret,
Phantasterne, Brabrand Gasværk, Åbne Døre og Krapplak. I samarbejde med disse har jeg
deltaget i diverse udstillinger i kunstforeninger, virksomheder og gallerie r i ind- og udland
gennem årene.

34. Benedicte Rodi Hansen
benedicterodi112@gmail.com, Facebook: benedicterodihansen, @benedicterodi, tlf. 2217 5840

34.a
Akryl på lærred. Mål: 50 x 50 cm. Auktionspris: 150 kr.

34.b
Akryl på lærred. Mål: 60 x 70 cm. Auktionspris: 200 kr.

34.c
Akryl på lærred. Mål: 70 x 90 cm. Auktionspris: 250 kr.

34.d - Venten
Akryl på lærred. Mål: 80 x 100 cm. Auktionspris: 250 kr.

34.e
Akryl på lærred. Mål: 70 x 90 cm. Auktionspris: 250 kr.

34.f
Akryl på lærred. Mål: 70 x 90 cm. Auktionspris: 200 kr.

34.g
Akryl på lærred. Mål: 60 x 120 cm. Auktionspris: 250 kr.

34.h
Akryl på lærred. Mål: 50 x 120 cm. Auktionspris: 250 kr.
Lidt om mig:
Jeg maler primært med akrylfarver. Jeg benytter mig med fornøjelse af b.la. af blindtegninger, skygge
aftegninger, aftryk og fotos som en del af mine malerier. Jeg har gennem årene været på kursusforløb
dels på Aarhus Kunstakademi og Engelsholm højskole. Jeg deltager desuden på andre kurser (f eks. hos
Billedværkstedet Søkilden).

Det er nærende for mig at være i fællesskaber, hvor inspiration, læring og udveksling kan finde sted.
Udtryk i fordybelse. Sjov og Ballade. Indtryk og Aftryk. Indsigt og Udsigt. Alvor og Leg…
I 2021 har jeg udstillet hos Bjerringbro Kunstforening samt "Mississippi" Thyholm.

35. Inger Marie Just
ingermariejust@outlook.dk, tlf. 30527511

35.a
Olie på lærred. Mål: 65 x 65 cm. Auktionspris: 100 kr.

35.b
Olie på lærred. Mål: 61 x 95 cm. Auktionspris: 100 kr.

35.c
Olie på lærred. Mål: 28 x 34 cm. Auktionspris: 50 kr.

36. Marianne Gissel
mgissel@live.dk, tlf. 2043 5420

36.a
Akryl på lærred. Mål: 44 x 44 cm. Auktionspris: 50 kr.

37. Ann Kaa Kristoffersen
annkaakristoffersen@gmail.com, tlf. 6160 1405

37.a
Keramikskål. Mål: Ø16 cm, højde 12 cm. Auktionspris: 200 kr.

37.b
Keramikskål. Mål: Ø16 cm, højde 11 cm. Auktionspris: 200 kr.

37.c
Olie på lærred. Mål: 35 x 100 cm. Auktionspris: 500 kr.

37.d
Olie på lærred. Mål: 100 x 100 cm. Auktionspris: 1.500 kr.

37.e
Olie på lærred. Mål: 100 x 100 cm. Auktionspris: 1.500 kr.

37.f
Olie på lærred. Mål: 120 x 150 cm. Auktionspris: 1.500 kr.
Lidt om mig:
Jeg har altid mit kamera med mig, når jeg færdes i naturen. Hjemme på værkstedet danner billederne
afsæt for mine oliemalerier. Nu med mere frihed i farvevalget. Åkandebilledet er fra mit nærområde i
Beder, køerne er fra en cykeltur til Nordfyn og hunden stødte jeg på tålmodigt ventende på sin herre ved
en dokumentarudstilling i Kassel. Jeg har afgang på malerlinjen i 2011 og på keramik i 2018 fra Århus
kunst Akademi.

38. Tina Langhoff
www.tinalanghoff.dk, tlf. 2567 9290. Værksted: Nørre Alle 70D, 8000 Aarhus C

38.a
Keramikbillede. Mål: 19 x 19,5 cm. Normalpris: 1.500 kr. Auktionspris: 800 kr.

38.b
Keramikvase. Mål: Ø9 cm, højde 28,5 cm. Normalpris: 1.500 kr. Auktionspris: 700 kr.
Lidt om mig:
Jeg arbejder med enkle og rolige former og forsøger at give udtryk for følelser som glæde, kærlighed,
vrede, sorg og sårbarhed gennem min keramik.
Lige som mennesker har mange former, lag og sind, har mine krukker, keramiske billeder og skåle det
også. For at rumme alle disse indtryk og følelser, arbejder jeg med mange glasurlag og eksperimenterer
meget med tryk, dekorationer, former og strukturer.
Inspirationen til former og farver får jeg fra de ting, jeg ser omkring mig: Mennesker og natur, samt
grafiske billeder og flader. Indtrykkene og følelserne overfører jeg, sammen med den inspiration, jeg får
indefra til dekorationer og enkle former i mit keramiske arbejde.

39. Sebastian Manuel Graneberg
sgranebergart@gmail.com, Facebook: sebastianmanuelgranebergart

39.a
Akryl på lærred i mørk træramme. Mål: 33 x 43,5 cm. Normalpris: 2.000 kr. Auktionspris: 300 kr.

40. Marianne Langhoff
www.mariannelanghoff.dk, langhoffmarianne@gmail.com, tlf. 2945 2391, Skelagervej 333a, 8200 Aarhus
N. Værksted: Ellipsen, E. Warmingsvej 35, 8000 Aarhus C

40.a - Aftensrød Fanø
Olie på lærred. Mål: 41 x 51 cm. Normalpris: 2.200 kr. Auktionspris: 1.500 kr.

40.b - Tidevand Fanø
Olie på lærred. Mål: 41 x 51 cm. Normalpris: 2.200 kr. Auktionspris: 1.500 kr.

41. Julie Rebecca Schjødt Lybæk-Hansen
julie.slh@gmail.com, @juliejussirebecca, tlf. 2886 7707

41.a
Koglevase. Stentøj, unika glasur (del af serie på i alt 8 koglevaser, alle unikke og forskellige). Mål: Ø17
cm, højde 32 cm. Normalpris: 6.000 kr. Auktionspris: 1.000 kr.
Lidt om mig:
“Kunst er den usynlige lim, der binder vores samfund sammen. Alligevel kan man som kunstner nogle
gange føle, at den er overflødig og uvigtig sammenlignet med klimakriser, naturkatastrofer, krig og
flygtningestrømme. Men med min donation af denne eksklusive koglevase føler jeg, at jeg min kunst kan
bidrage på et meget jordnært plan og give endnu mere mening”. Sådan lyder det fra billedkunstner og
keramiker Julie Rebecca Schjødt Lybæk-Hansen.
Julie Rebecca Schjødt Lybæk-Hansen (f. 1986) har bl.a. studeret ved Århus Kunstakademi og arbejder
primært med keramisk skulptur og maleri, samt større stedsspecifikke værker. Foruden det kunstneriske
har hun en journalistisk baggrund og med denne kombination har hun specialiseret sig i at indkredse en
virksomheds DNA og give det et æstetisk udtryk, der ligeledes er lavet specifikt til bygningen, hvad end
det er indenfor eller udenfor.

