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VIND SPÆNDENDE KUNST

Kunstnerne bag Esbjerg Kunstdage gentager
successen fra sidste år, holder 1. års fødselsdag
og åbner dørene til vores værksteder den 1. og 2.
september kl.11. - kl.16. Vi byder alle velkommen.
Kom og se spændende kunst, nyd lidt til ganen og
deltag i vores lodtrækning om unikke kunstværker.
Hver kunstner har udloddet et værk til en værdi af
min. 500,- kr., måske er det dig, der skal have ny
kunst til hjemmet.

Esbjerg Kunstdage består af 11 kunstnere,
Tina Asmussen, Sólvá G. Olsen, Berit Mathisen,
Liv Ejdesgaard, Rúna Hansdóttir, Evy Riber, Ulla Holt,
Lotte Pedersen, Helle Dam, Ragna Bak Hansen,
Karen Korsgaard/Kux.
Foreningens formål er at vise kunst, inspirere til
kunstneriske aktiviteter, at skabe et fælles rum for
medlemmerne til gensidig inspiration og eksperimenterende aktiviteter.
Vi afholder en årlig udstilling i vores værksteder
- den 1. weekend i september, hvor vi viser vores
sidste nye værker indenfor maleri, skulpturer,
keramik og glas.
Vi vil gerne takke
følgende for støtte:
Grafisk
Trykcenter
Esbjerg Fonden
Lida og Oskar
Nielsens fond
m.fl.
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Vore seks værksteder er fordelt rundt i byen og alle
steder, har vi slået den røde parasol op. Du kan
møde kunstnerne de forskellige steder. Kunstnerne
viser gerne rundt og fortæller lidt om baggrunden for
de enkelte kunstværker.

Vil du vide mere
omkring Esbjerg
Kunstdage,
kan du kontakte
foreningens formand
Ulla Holt, Tlf.: 2876 3736 eller klik ind på vores
hjemmeside www.esbjergkunstdage.dk

Adresserne på vores værksteder kan findes på
www.esbjergkunstdage.dk eller i annoncerne i de
lokale aviser.

På vegne af Esbjerg Kunstdage
Ulla Holt
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DAGE

1 WEEKEND I

SEPTEMBER

Spændende kunstdage i Esbjerg med åbne værksteder og
atelierer den første weekend i september fra kl. 1100 - kl. 16 00

DAGE

FØRSTE
WEEKEND I
SEPTEMBER

WWW.ESBJERGKUNSTDAGE.DK

