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Inka Sigel, Billedkunstner * www.inkasigel.com

#1    "Milder Winter" 2015. 105x140. Akryl og olie på lærred + syninger kr. 25.000

#2    "Frühling" 2015. 40x30. Olie på lærred + syninger kr.  4.000

Carsten Langkilde, Billedkunstner, Fotograf * www.carsten-langkilde.dk

Af billeddigtet ”Combines Byen” 3 stk. * Fotografi 

#1 kr. 2.100

#2 kr. 2.100

#3 kr. 2.100

Birgit Kjærsgaard, Arkitekt, Kunstner * www.verdensrum.blogspot.com 

"Mandala landskaber" 
Serien er inspireret af japanske bjerglandskaber og skabt i et 3D-computerprogram.
Materiale: Print på metallic papir monteret med henholdsvis glas og på aluminium.

#1 Landskab#01, 50 cm x 50 cm                                       kr. 6.000
#2 Landskab#02, 50 cm x 50 cm                                       kr. 6.000
#3 Landskab#03, 50 cm x 50 cm                                       kr. 6.000
#4 Landskab#04, 50 cm x 50 cm                                       kr. 6.000
#5 Mandala#01, 121 cm x 150 cm                                     kr. 20.000
#6 Mandala#02, 121 cm x 150 cm                                     kr. 20.000

"Abstrakte mandalaer"
Serien er inspireret af mandala geometrier og skabt i et 3D-computerprogram.
Materiale: Print på metallic papir monteret med glas 

#7 Mandala#03, 100 cm x 150 cm                                    kr. 20.000
#8 Mandala#04, 100 cm x 150 cm                                    kr. 20.000

Kaare Nielsen, Skulptør / Blandform * kaare@eriksmindeefterskole.dk

Forslag til mindesmærke over Germanwings ulykken 24.03.15
#1    Titel: Outside the box
         Materiale: skumgummi * Dimensioner 90 x 130 x 140 cm

Faranak Sohi, Billedkunstner * www.faranak.dk

#1 -8    Uden titel  8 stk. Kr. 450 pr. stykke

Karin Munk, Fotograf *  www.karinmunkfoto.dk 

JØDEKIRSEBÆR



#1    JØDEKIRSEBÆR  # 1 30 x 30 cm kr. 1.000

#2    JØDEKIRSEBÆR  # 2 50 x 60 cm kr. 4.000

#3    JØDEKIRSEBÆR  # 3 50 x 60 cm kr. 4.000

#4    JØDEKIRSEBÆR  # 4 50 x 60 cm kr. 4.000

#5    JØDEKIRSEBÆR  # 5 50 x 60 cm kr. 4.000

KANTBÆG ER

#6    KANTBÆG ER # 1 30 x 30 cm kr. 1.000

#7    KANTBÆG ER # 3 50 x 60 cm kr. 4.000

#8    KANTBÆG ER # 5 50 x 60 cm kr. 4.000

pigmentprint på bomuldspapir * priser er incl. indramning og moms

Buller Hermansen, Keramiker * i.m.buller@mail.dk

#1    Stor vase kr. 5.000
#2    Stor skål kr. 4.000
#3    Lille skål kr. 1.000

Katrine Hvid  * www.kathvid.blogspot.dk 

Mit arbejdsfelt er abstrakt, og nærmer sig ofte et formelt minimalistisk udtryk. Jeg arbejder i et ikke-narrativt, 
materialebaseret felt, hvor jeg er optaget af det fysiske – det håndgribelige i materialet, og det immaterielle som 
arbejdet med materialet giver tilbage. Vigtige ord i arbejdsprocessen er lydhørhed, intuition, tålmodighed, og 
perfektion, og det er nødvendigt at der er god plads til fordybelse.

rød, gul, blå - og grøn (1-8) sælges separat.

Materialer: Bomuldslærred, farve, binder, MDF, mat UV fernis.

#1    Blå 18x23 cm kr. 1800

#2    Rosa 12x25 cm kr. 1600

#3    Gul 20x20 cm kr. 1800

#4    Brun 18x13,5cm kr. 1500

#5    Blå 20x20 cm kr. 1800

#6    Grå 8x20 cm kr. 1300

#7   Rosa 18x23 cm kr. 1800

#8    Gul    12x25 cm kr. 1600

Else Elisabeth Andersen, Maler * www.elseelisabethandersen.dk

#1 -7    Uden titel Pigment på papir 7 stk. kr. 4.500 pr stk



Helga Exner, Smykkekunstner * www.helgaexner.dk

Smykker med antikke granater.

#1 kr. 8.000

#2 kr. 10.000

#3 kr. 6.500

#4 kr.10.000

#5 kr. 10.000

#6 kr. 8.000

#7 kr. 9.000

#8 kr. 7.000

#9 kr. 12.000

#10 kr. 8.000

Erling Leick, Maler * www.erlingleick.dk

#1    Anyway oliemaler (170 x 200 cm) kr. 24.000 kr.

Poul Jepsen, Skulptør * www.pouljepsen.com

Tekst: "Længsel efter utopia"

#1 -12    Skulptur - installation i 12 dele Pris efter aftale

Træ, granit, jern, gips, glas, pap, stentøj, beton, mdf, latex m.m.

Finn Have, Maler * www.finn-have.dk 

#1    Ved søen. (Digt af Knud Sørensen). 90x100 cm.  kr. kr. 18.000

#2    Krat ved Flyndersø. 90x50 cm kr. 11.000

#3    Ved fjorden. 90x50 cm kr. 11.000

#4    Lav sol. 90x50 cm. kr. 11.000

#5    Bygevejr over Limfjorden. 40x100 cm. kr. 11.000

#6    Limfjorden. Sommer. 50x80 cm.  Kr 11.000

På udstillingen vil der være ophængt digte som forfatteren Knud Sørensen har skrevet til malerierne.

Karen Marie Fredslund, Blandform * http://www.kmfredslund.dk/

#1    "Søjle" materiale glasfiber højde 205 cm  kr. 9.800



#2    ”Vulkan" mat. glasfiber højde 95 cm  kr. 5.800

#3    ”Stub"  mat. glasfiber 68 x 68 cm  kr. 4.800

#4    Uden titel  mat gl. presenning  78 x 26 cm  privat eje

#5    ”Blomst" mat. gummi  højde 20 cm  kr. 3.400

# 6    Uden titel  mat gl. presenning  78 x 70 cm  kr. 6.000

#7    ”Sommer" plastik højde 24 cm kr. 2.200

Thomas Dausell ,Billedkunstner * www.thomasdausell.dk

#1    Det Kgl Teater 2015(80x80cm), i hvid ramme. kr. 4.900

#2    Århus Teater 2015(80x80cm), i hvid ramme. kr. 4.900

#3    Odense Teater 2015(80x80cm), i hvid ramme. kr. 4.900

#4    Det Kgl Teater, inside1 2015 (20x20cm), i sort ramme, kr. 1.600

#6   Like a Prayer 2014 (45x60cm), i sort ramme. kr. 3.500

# 7    A tribute to Louise Bourgeois 1 (45x60cm), i sort ramme, kr. 4.000

Henny Filbert, Maler udstiller ikke i år.

Kontakt personer:   Else Elisabeth Andersen:   elseelisabethart@hotmail.com   *   Finn Have:    finnhave@mail.dk

Download Web-katalog til udstillingen på: http://www.ok18.dk/Aktiviteter/KunstVaerket-2015/Web-katalog.htm


