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I alt seks kunstnere deler værksted i Østergade
32. Her er fire af dem.
Til venstre er det Janne
Reese Kaalund og Anna
Frang.Til højre er det
Liv Ejdesgaard og Rúna
Hansdóttir.
Fem af de seks kunstnere
i kollektivet Kunst 32 er
med i Kunstrunden Sydvestjylland, som finder
sted i påsken. udover de
fire på billederne er det
Lotte Pedersen.

Billedet herover er af
Rúna Hansdóttir.
Figurerne til højre er
Lotte Pedersens.

kunstnere trives under
seks kunstnere i esbjerg deler adresse i Østergade 32. Fem af dem deltager i
kunstrunden sydvestjylland. Møde fire af dem her.
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(Min. bestilling
8 kuverter)
Gratis levering!

•Æggekage med tomater og bacon
•Ristede brunchpølser
•Lun leverpostej med champignon og bacon
•Små pandekager med sirup
•Spegeskinke med pebermarineret melon
•2 slags pålæg
•4 slags oste med druer
•Tomatsalat med persille og rødløg
•Nybagte franskbrød, rugbrød og rundstykker
•Økologisk smør
Bestilles ved Thorbjørn på tlf. 21 43 28 18 el. på mail:
•Wienerbrød
udafhuset@hotelansgar.dk
•Syltet frugtsalat
Se flere menuer på www.hotelansgar.dk
MeMber of
Hedeby Hotel Group

Giv mundvandet
frit løb, når du
sætter tænderne
i vores
v
perfekt
tilberedte bøffer

Fællesskab: I Østergade
32 i Esbjergs centrum har
seks kunstnere dannet
et fællesskab, Kunst 32,
og fem af dem deltager i
kunstrunden, som finder
sted i påsken. Det er Anna
Frang, Lotte Pedersen,
Janne Reese Kaalund, Liv
Ejdesgaard og Rúna Hansdóttir. Anna Frang er født
i Athen og kom til Danmark tilbage i 1959, de to
sidstnævnte er færinger,
men har boet i Danmark i
mange år.
- Flere af os holdt til i
Frandsens fabrik i Helgolandsgade, og da vi ikke
kunne være i de oprindelige lokaler længere, kiggede vi os om efter noget
andet. Det fandt vi her i
Østergade, hvor der er
masser af plads, ovenlys
og et helt lokale til udstil-

ling, i alt 116 kvadratmeter
værksted og galleri, siger
Anna Frang.

lysten driver kunsten

Anna Frang er efter 35 år
som folkeskolelærer for
længst blevet kunstner på
fuld tid og er i værkstedet i
Østergade hver dag. De andre har job ved siden af og
møder typisk to-tre gange
om ugen.
Lysten driver kunstværket, der spænder fra
abstrakte motiver, naturalisme, landskaber,
portrætter og abstrakte
landskaber til mennesker i
forskellige afskygninger og
keramik, det sidste frembragt af Lotte Pedersen.
Inspirationen hentes fra
Færøerne, Holmsland Klit,
Vadehavet, og hvor de fem
kvindelige kunstnere ellers

stammer fra eller holder
til.
- Det kan til tider være
lidt ensomt at være kunstner. Vi kan godt stå ved
lærredet i flere timer uden
at tale sammen, men de
andre er her, og vi lærer af
hinanden, siger Liv Ejdesgaard, der kom fra Færøerne i 1987 og deler sin
tid mellem frisørjobbet og
kunsten.
- Vi har også fordelen af
at kunne udstille sammen
og var i efteråret med til
Gallerivandring, hvor syv
af Esbjergs gallerier i midtbyen deltog, siger Janne
Reese Kaalund, der er folkeskolelærer på deltid.
Tre af kunstnerne
har tidligere deltaget i
Kunstrunden Sydvestjylland, mens to er debutanter. Som en del af

Respons: eha@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 16

- C I R K U S O G T E AT E R G R U P P E N F U G L F Ø N I K S O P F Ø R E R -

Røst Teaterforening Præsenterer

KLUDDERMOR
ET STYK
YKKE OM MOBNING OG DET AT BLIVE HOLDT UDENFOR

EN MAGISK SORT TEATERFORESTILLING FOR HELE FAMILIEN

lØRDAG D.22/4 KL 13:30 +14:30
SØNDAG D.23/4 KL 13:00
VOKSNE 45kr BØRN u.15 30kr
roestteater.com

www.butcher.dk

arrangementet vil de i
påskedagene male på et
stort fælles maleri, som
de vil forsøge at sælge og
derefter give pengene til et
godt, lokalt formål.
94 kunstnere, kunsthåndværkere, museer og gallerier åbner dørene de tre
påskedage i tidsrummet
11.00-17.00.
De mange kunstnere fordeler sig på 12 kategorier
med billedkunstnere som
den klart største gruppe.
Se en oversigt på den officielle hjemmeside: www.
kunstrunde.dk.

SPILLES AMAGERVEJ 10
6705 ESBJERG Ø

+

BUS 4 5
KØRER LIGE TIL DØREN

FREDAG D. 21. APRIL
LØRDAG D. 22. APRIL
SØNDAG D. 23. APRIL
TORSDAG D. 27. APRIL
FREDAG D. 28. APRIL

KL.
KL.
KL.
KL.
KL.

17.00
11.00
11.00
17.00
17.00

+ 13.00
+ 13.00

BILLETTER KR. 50,- KØBES PÅ
WWW.FUGLFØNIKS.DK
RESTBILLETTER SÆLGES VED DØREN
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Foto Kunstrunden Sydvestjylland

Her ser du Anna Frangs stil.

Dette er et af Liv Ejdesgaards billeder.
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OPLEV PÅSKEN I BIOGRAFEN

Forestillingerne starter allerede om formiddagen
Se hele programmet og bestil/køb billetter på nfbio.dk
FAKTA OM KUNSTRUNDEN
Kunstrunden Sydvestjylland tiltrækker hvert år i påskedagene over 10.000 gæster fra det meste
af landet. I år foregår regionens største enkelte kunstbegivenhed i dagene 14., 15. og 16. april
Bag Kunstrunden Sydvestjylland står Kunstnetværk Sydvestjylland, en regional forening stiftet i
2012, se kunstnetsydvest.dk.

Baby tager over i 2D og 3D

Filmatisering af børnebogsklassikeren

KoM tiL Bingo i ESBjErg MidtBy
på h ø e af Sk le a e
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www.ebkb

JEG
TALER
DANSK

p l 3.000,- p . sp l.

...bingo for alle

Nyt smølfeeventyr i 2D og 3D

Eventyrlig romance i 2D og 3D

DANMARKSPREMIERE TORSDAG

Casper og Frank er tilbage i ny komedie

. k

Åbe : Ma . - f e. 10.30-15.00 sam 18.00-22.00. Lø . 10.30-14.00. Sø . 10.30-17.00.

MORMOR-MAD OG RÅHYGGE
FROkOstBuFFEt
fredag- ørdag
k . 11.30-14.30 ..... Kun 119,DAGEns REt
A e dage ...................fra 99,En sand historie om kærlighed

BOOk BORD
på:
Tlf. 26 17 12 80

Danmarksgade 49 ∙ Tlf. 26 17 12 80

Pilou Asbæk i 2D og 3D

I rummet med Jake Gyllenhaal
BE CAREFUL WHAT YOU SEARCH FOR.

SCARLETT JOHANSSON

PILOU ASB K

Nordisk Film Biografer Esbjerg · Gl. Vardevej 66 · Esbjerg
Tlf. 70 13 12 11 · nfbio.dk

