
1. - 2. april 2017 
 

Lørdag 13-17  Søndag 10-16 
 
 

Lokale kunstnere udstiller 
 

maleri - keramik - stentøj - glas - serigrafi 
collage - skulptur - smykker - brugskunst 



Arvid Bjarne Andersen 
 

Damagervænget 61 
2670 Greve  
 

I dette billede "Skabelsen II"   udtryk-
ker jeg min interesse for astronomi og 
universet. Rumteleskopet "Hubble's" 
fantastiske optagelser vækker til inspi-
ration og nysgerrighed. 
Hvor kommer vi fra? 
Er der liv derude? 
Jeg har lov at fantasere! 

Arvid Andersen 

Kirsten Vibeke Andersen 
 

Solrød Byvej 41 
2680 Solrød Strand 
 

Jeg kommer med en række oliemaleri-
er, inspireret af virkelige, såvel som 
uvirkelige naturoplevelser. 
 

Holger Bak 
 

Drosselvej 4 
2680 Solrød Strand 
 

Malerier og akvareller 
 

Birgit Bjerkén 
 

Hestehavevej 25, Ejby 
4623 Ll. Skensved 
 

Malerier 
 

Hanna Bojanowski 
 

Lyngtorvet 11 
4600 Køge 
 

Malerier 
 

Inga Boone 
 

Gersagerparken 137, 1. th. 
2670 Greve 
 

Oliemalerier 

Lisbet Bryde 
 

Taastrup Hovedgade 89, 2.  
2630 Taastrup 
 

Malerier 
 

Michael Bøgh 
 

Panumsvej 19 
2500 Valby 
 

Jeg har i mange år arbejdet med tegning, 
maleri og grafik samt i perioder keramik. 
 

Lis Christensen 
 

Gråbynkevej 6 
2670 Greve 
 

Startede i 1999 med at male og havde 
min første udstilling i 2001, men inte-
ressen for maleri startede for mange år 
siden med min far som var kunstma-
ler. Alle mine billeder er malet med 
oliemaling, på enten canvas eller can-
vaspapir, ofte inspireret af naturen på 
bl.a. Færøerne og i Sverige. 

Palle Christensen 
 

Skovvej 12 
2670 Greve 
 

Skulpturer 
 

Eva Deichmann 
 

Præstevænget 4 
Jersie 
2680 Solrød Strand 
 

Skrotsmykker 
 

Flemming Deichmann 
 

Præstevænget 4 
Jersie 
2680 Solrød Strand 

Lis Christensen 



Ole Hejselbæk 

Hanne Mercedes Iversen 

Agnete Dollerup 
 

Sidses Hus 
Marbjerg Byvej 5 
Marbjerg 
2640 Hedehusene 
agnetedollerup@yahoo.dk 
 

Malerier Billedkunst i abstrakt/
naturalisme Akryl m. Spartel + sand 
på lærred. Natur og dyre/fuglemotiver 

Margret Huusom 
 

Bredager 81 
2670 Greve 
 

Forår ! Jeg glæder mig til det. 
Har fremstillet nyt af uld og silke. Det 
er nogle fantastiske naturmaterialer. 
Samtidig er der sjaler, hatte og andet. 
 

Lise Højstrup 
 

Karlslunde Kysthave 9,3. th. 
2690 Karlslunde  
 

Jeg færdes meget i naturen i al slags 
vejr, hvor malergrejet altid er en del af 
bagagen. 
”Det er stemningerne og variationerne 
i naturen, der fascinerer mig. Jeg prø-
ver, at skabe en oplevelse mellem na-
turen, himlen, lyset og vandet, mens 
det er kræfter i min indre bevidsthed, 
som maler.” 

Lene Ekelund 
 

Druemarken 1 
2680 Solrød Strand 
 

Malerier 
 

Ida Harsløf 
 

Solrød Byvej 34 
2680 Solrød Strand 
 

Malerier 
 

Ole Hejselbæk 
 

Enghusene 45 
2670 Greve 
 

Autodidakt. Tegner og maler primært 
naturistiske motiver og miljøer i akryl. 
Gerne godt med farver og detaljer, 
men også enkle og naivistiske billeder 
– og et par små træhuse ind i mellem.  

Agnete Dollerup 

Hanne Mercedes Iversen 
 

Løngården 22 
2670 Greve 
 

Sølvsmykker 

Lise Højstrup 



Georg Lind 

Inga Knudsen 

Sascha Buus Nielsen 

Erik Jensenius 
 

Solrød Byvej 41 
2680 Solrød Strand 
 

Jeg kommer med noget - og meget af 
det er sikkert revet i stykker - men det 
plejer det jo også at være. 
 

Minette Jensenius 
 

Rødager 85 A 
2610 Rødovre 
 

Malerier 
 

Inga Knudsen 
 

Dyssegårdsvej 27 
4621 Gadstrup 
 

Jeg maler fordi jeg har det godt med at 
fordybe mig og eksperimentere med 
materialet. Min udtryksform er ofte 
abstrakt hvor motivet opstår spontant. 

Tove Laustsen 
 

Mosede Engvej 17 
2670 Greve 
 

Keramik og keramiske skulptur 
 

Georg  Lind 
 

Æblehaven 25 
2680 Solrød Strand 
 

For mig er selve farven det væsentlige 
ved maleriet. Den har sin egen værdi i 
kraft af de påvirkninger andre farver 
øver på den. Den er klang og tone. 
Den er ikke nødvendigvis bundet til en 
forestilling, men helt sin egen.  
 

Pille Mikkelsen 
 

Dalvangsvej 71, 2. tv. 
2600 Glostrup 
 

Skulpturer 

Sascha Buus Nielsen 
 

Idrætsvænget 8 
2680 Solrød Strand 
 

Jeg udstiller med billeder, blandt andet 
udført i collagestil, hvor jeg har benyt-
tet olie og andre farver, tekstiler og 
mange forskellige materialer. 
Jeg vil medbringe mine nye assembla-
ge- kreationer, som er en rumlig udfø-
relse af collagen. 
Mange af mine kreationer bærer præg 
af mit barnlige sind, men der vil også 
findes et par klassiske stilleben i olie." 

Lene Tvermose Nielsen 
 

Uglevej 7 
2680 Solrød Strand  
 

Naturen har altid inspireret  mig i mi-
ne billeder,både når jeg arbejder ab-
strakt og ekspressivt. Mødet mellem 
lys og mørke spiller altid med.  

Lene Tvermose Nielsen 



Klaus Petersen 
 

Solrød Byvej 43 
2680 Solrød Strand  
 

Udvalgte skulpturer som har været 
udstillet her eller andre steder i Dan-
mark og omegn.  
 

Lene Skovgård Poulsen 
 

Byagervej 53 
4030 Tune 
 

Malerier 

Lene Skovgård Poulsen 

Conny Rasmussen 
 

Stillidsvej 17 
2670 Greve 
 

Malerier 

Kamilla Runge Reinholdt 
 

Egeholmen 11, 2. th. 
2680 Solrød Strand 
 

-I år pop-up-bøger og malerier 
 

Nina og Michael Risbo 
 

Bygager 9 
2670 Greve 
 

Vi maler begge mest akryl malerier, 
og er MEGET forskellige i både stil 
og farvevalg. 
Vi maler hvad vi hver især tænker, 
føler og ser og på hver vores måde. 
Vores motto ”Intet er rigtig og intet er 
forkert – det er hvad øjet ser” 
 

Åge Rokkjær 
 

Kirkebjerg Allé 82 
2605 Brøndby 
 

Er uddannet i formning på Herning 
Seminarium og Lærerhøjskolen. 
Har udstillet i censureret udstilling på 
Brøndby Rådhus   
Var formand for kunstnersammenslut-
ningen ”Indtryk-Udtryk”  
Har undervist på  ”I-U” akademiet i 
Brøndby i grafik. 

Åge Rokkjær   Horsepower 

 

Åge Rokkjær   Udbrud 



Uffe Schønnemann 
 

Langkildevej 12 H 
2650 Hvidovre 
 

Uffe viser bl.a. en stribe akvareller fra 
Bornholm  

 

Ida Gøtterup Stefansdottir 
 

Emil Pipersvej 40, 1. th.. 
2800 Kgs. Lyngby 
 

Ida Gøtterup Stefansdottir er inspireret 
af den golde islandske natur, den sorte 
lava og det funklende lavasand. Det er 
smykker og brugskunst i et enkelt de-
sign af sort bassinfolie som hovedma-
teriale. 

Pernille Terp 
 

Valløvej 2, 1. tv. 
2700 Brønshøj 
 

Jeg udstiller mit origami, både store 
ophæng og påskepynt.  
 

Elsebeth Vejen 
 

Engblomstvej 6 
2670 Greve 
 

Enkle, originale og personlige smyk-
ker fremstillet af sølv, sten, perler, 
glas etc. Jeg udfører gerne specialop-
gaver, hvori dine egne sten eller perler 
kan indgå og blive en del af et helt nye 
smykke.  

Elsebeth Vejen 

Uffe Schønnemann 

Jens Nielsen 
 

Solrød Byvej 5 
2680 Solrød Strand 
 

Endnu en gang kan I opleve  Jens hæn-
gende i Baren. 



Alle gæster kan deltage i en 
lodtrækning om 3x2 billetter til 

Musik i baren 

Om Ex Machina 
 

Computerprogrammøren Caleb bliver udvalgt til at teste prototypen på en hy-

perintelligent robot. Han bliver hurtigt optaget af den virkelighedstro og meget 

smukke menneskekopi og får tiltagende svært ved at skelne fornuft fra følelse 

og det kunstige fra det menneskelige. Alex Garland er instruktøren bag Ex Ma-

china, og i hovedrollerne ses bl.a. Alicia Vikander, som blev nomineret til en 

Golden Globe for sit portræt af den fascinerende og forførende menneskerobot. 

Ex Machina berører nogle af de samme eksistentielle og etiske overvejelser, 

som værkerne i udstillingen GY S! Er den levende? også rejser, nemlig: Hvad 

vil det sige at være menneske? Og kan maskiner udvikle følelser? 

EX MACHINA 
 

Filmen vises hver dag kl. 11 og kl. 14 i filmsalen fra den 4. februar til 
og med den 6. august. 

Lørdag 
 

Doxyjazz 
 

Trio 

Søndag 

Spillekanterne 



I år er der flere nye kunstnere, der udstiller deres værker 
- malerier, skulpturer, keramik, tekstiler og smykker.  
 

Velkommen til alle. 

På kunstforeningens hjemmeside kan du 

få flere oplysninger om forårsudstillingen 

og kunstforeningens øvrige aktiviteter. 
 

www.kunstbugt.dk 

Alle gæster kan deltage i en 
lodtrækning om 3x2 billetter til 

 

ARKEN 
MUSEUM FOR MODERNE KUNST 


