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Tak til
SYDBANK, ESBJERG
ESBJERG FONDEN
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GRAFISK TRYKCENTER A/S
LUND SKILTE A/S

Forsiden er designet af Arne G
 undestrup,
med foto af Iben Holm Kongsbak.

3

Forord
Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til
jubilæumsåret 2017, hvor Blå Døre fejrer 15 års
virke. Jubilæet vidner både om vedholdenhed
og fornyelse.

It is a great pleasure to welcome you this annual
event in 2017, where Blue Doors celebrates its
15th anniversary. Perseverance and renewal
characterize this event.

Blå Døre er efterhånden blevet etableret som et af de
mere traditionsrige kulturtilbud, som esbjergenserne kan
deltage i. Kunstnerne bag Blå Døre har klogeligt nok ikke
forsøgt at ændre på succesopskriften. For konceptet
virker, og de åbne atelierer er altid en unik oplevelse.

Blue Doors have gradually been established as one of
the recurring cultural events, in which everyone can take
part. Fortunately, the artists behind Blue Doors have not
been tempted to change a winning formula. Because the
concept works, and the open studios are always a unique
experience.

Et besøg skabes i interaktionen med kunstneren og de
andre besøgende. Det giver interessante og tankevækkende samtaler om kunst og motiver. Det gør Blå Døre til
et unikt arrangement, hvor man som kunstinteresseret får
et særligt indblik i en kunstners arbejdsproces.
Tager man turen rundt den fjerde weekend i september,
er det faktisk svært at begrænse sig til et eller to besøg.
Jeg kan kun opfordre til, at man mindst én gang prøver
hele turen i løbet af de to dage.

Each visit is created in the interaction between the
artist and the other visitors. This results in interesting and
thoughtful conversations about art and motives. This
makes Blue Doors a unique event, where you, as a visitor,
get a special insight into an artist’s workflow.
If you decide to do the tour in fourth weekend in September, it is hard to limit yourself to one or two visits. I can only
urge you to try the whole tour at least once over the span
of the two days.

God fornøjelse!
Enjoy Blue Doors!
Johnny Søtrup
Borgmester

Johnny Søtrup
Mayor
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Birgit Juhl
Galleriet, Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf.: 4037 1195
birgitjuhl@esenet.dk
www.birgitjuhl.dk
www.juhlogaarsland.dk
Jeg har et fantastisk arbejde
som psykoterapeut, supervisor
m.m., som stadig fylder meget
i mit liv.
Både der og i mit øvrige liv er
der så mange spændende,
udfordrende, og livgivende oplevelser, som sætter sig i mig.
Dem udtrykker jeg på forskellig vis og én af måderne er via
maleriet.
En spændende, frustrerende og
levende proces, hvor jeg aldrig
ved, hvad der sker, og hvor jeg
ender.

Birgit Juhl
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Erik Brøndberg
Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
Tlf.: 7516 7762 / 6168 7762
erik.broendberg@gmail.com
www.eb-art.dk
Jeg arbejder i bronze og keramik, med masker og skulpturer.
Min inspiration får jeg i hver
dagen, gennem glimt at mennesker jer ser eller har mødt for
år tilbage.
Jeg har udstillet mange steder,
bl.a. i Norge, Sverige, Rusland,
Korea og USA.

Erik Brøndberg
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Ulla Holt
Galleriet, Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf.: 2876 3736
uholtp@hotmail.com
www.ullaholt.dk
Uddannet på
Århus Kunstakademi
med afgang 2010
Jeg er optaget af farven i alle
dens nuancer, fra det sarteste
lyse til det mørkeste mørke.
Jeg henter inspiration i neoimpressionismen og pointilismen
og arbejder med den optiske
blanding af farverne.
Prikker sat tæt sammen med
vatpind skaber rum i geometriske former.
Har deltaget i flere censurerede
udstillinger.

Ulla Holt
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Tina Asmussen
Gl. Guldagervej 14
6710 Esbjerg V
Tlf.: 6091 7534
tina-as@hotmail.com
www.tinaasmussen.dk
Tina Asmussen har gjort maleriet
til sin levevej efter en fortid i
folkeskolen.
Åbnede Galleri Jon i Hjerting i
2011.
Musik og synsindtryk (farver,
bøger, film, naturen) inspirerer.
Farverne er som regel mange
og stærke.
Det bedste billede bliver til når
”penslen selv bestemmer”.
I dag ses hendes billeder i
flere gallerier i Danmark, eks.
Galleri Lyrum, Galleri ArtXpo
og Himmerlands Kunsthandel.
I galleri Jon er der løbende
workshops, hvor man kan
afprøve kreative udfoldelser.

Tina Asmussen
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Gustaw Iwinski
Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 7650
Tlf.: 6065 2145
gustaw.iwinski@gmail.com
www.galleri-iwinski.dk
Det,der karakteriserer mine
malerier er nogle historier ,tit
med sort humor, malet med
stærke og kontrastfulde farver.
Jeg henter inspiration fra
medier, rejser og at observere
folk i hverdagen.

Gustaw Iwinski
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Lilli Ann Gundestrup
Galleri Ginsbæk
Englandsgade 5
6700 Esbjerg
Tlf.: 2826 0050
lilliann@gundestrup.com
www.galleri-ginsbaek.dk

Lilli Ann Gundestrup

Lilli Ann Gundestrup arbejder
med det abstrakte maleri. Hendes palet består oftest af mere
afdæmpede blandings- og jordfarver, hvorved der symboliseres
en harmoni og ro. Hun anvender
den sorte farve/kridtets egenskaber til at skabe en naturlig afgrænsning mellem farverne. Hun
fortæller om sin kunst: ”Drømme
og virkelighed. Min drømmeverden er påvirket af naturen, kulturen, livets farver og tidens rytmer.
Mine drømme kommer til udtryk
i mine malerier og bliver på en
eller anden måde til virkelighed.
En v
 irkelighed bestående af
kompositioner, farver og flader,
af krummelyrer og fabelvæsner.
Men se selv, billedkunst skal
opleves ... ikke læses”.
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Flemming Rendbo
Sædding Strandvej 145 B
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2533 0666
flemmingrendbo@gmail.com
www.flaming-rainbow.dk
Billedkunstner med hang til Pop
Art og anvendelse af rustikke
materialer, såsom drivtømmer,
møbeldele og gamle gulvbrædder til sine rustikke billeder.
Stilen er rå og nutidig og motivverdenen hentes i filmens, litteraturens og musikkens verden.
Konsulent og formidler af billedkunst i mange sammenhænge,
herunder guide på Erik Hagens
store værk: EsbjergEvangeliet.

Flemming Rendbo
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Niels Kongsbak
Galleri Kongsbak
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Tlf.: 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk
www.gallerikongsbak.dk
Jeg har været professionel
kunstner siden 1995.
Jeg driver et galleri i Strandbygade 56, med moderne kunst
og kunsthåndværk, og så har
jeg et galleri i Rørholmsgade 10,
København.
Mine malerier tager udgangspunkt i kolorismen og den
ekspressive naturskildring,
men mest af alt vil jeg gerne
udtrykke livsglæde.

niels kongsbak
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Marianne Skjølstrup
Styrmandsvænget 183
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2323 4781
dyda@esenet.dk
www.marianneskjoelstrup.dk
Der er i enhver form for skabende udfoldelse, et håndværk,
der skal læres samt materialer,
der skal opbygges kendskab til.
Dernæst kommer eksperimenterne, tilfældighederne og leg
med materialet.
Det er her kunsten skabes.
Kreativiteten består i, at
anvende det kendte i nye
sammenhænge.
Det er håndværket, gode
værktøjer og det udtryk brugen
af det efterlader, der fascinerer
mig i arbejdet med grafikken.
Grafisk uddannelse på designskolen Kolding.

Marianne skjølstrup
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Astrid Hygom
Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Tlf: 2238 8641
astridh@esenet.dk
www.astridhygom.dk
Sommeratelier:
Galleri Skippergården
Humlegårdsvej 3, Bjerregård,
6960 Hvide Sande
Åbningstider: se hjemmeside

Astrid Hygom

Jeg har altid hentet motiver på
havnen i Esbjerg, i naturen omkring byen og Vadehavet. Mine
billeder balancerer mellem det
genkendelige og det abstrakte,
så beskueren tvinges til at bruge
sin egen visuelle fantasi.
Om sommeren maler jeg i en
gammel klitgård, der ligger
mellem Ringkøbing Fjord og
Bjerregård Strand.
Jeg har udstillet på censurerede
udstillinger i ind- og udland, på
museer, i kunstforeninger, offentlige og private virksomheder
siden 1987.
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Lene Hassig Vilslev
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209/ 2065 4179
lenevilslev@gmail.com
www.lenevilslev.dk
”Den danske kunstner Lene
Hassig Vilslevs malerier inde
holder elementer, der ligner
rødder, med sine konkave
og konvekse udseende, med
deres komplekse observations
områder og abstrakte former.
Farvelagene kombineres til de
når til et punkt af balance ...
Linjer og farver får poetiske
dyder og repræsenterer virkeligheden i kunstnerens indre
verden.”
José Roberto Moreira
– kurator og galleriejer
COLORIDA ART GALLERY
Lisbon – Portugal.

Lene Hassig Vilslev
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Per Lenholdt
Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
Tlf.: 3062 4907
lenholdt@esenet.dk
www.lenholdt.dk
Med afsæt i en surrealistisk
verden – med et stænk af
grafiske virkemidler bliver mit
billedunivers til.
Oftest er vejen fra idé til det
færdige produkt planlagt i store
træk – men det hænder – og
heldigvis for det – at elementer i
billedet fører mig ad andre veje
til et andet og bedre resultat.
Inspirationskilderne er mange
artede – lige fra indtryk fra rejser
til en underfundig undren over
menneskets måde at agere på
eller mangel på samme.

per lenholdt
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Jan Houborg
Sdr. Skadsvej 36
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 3020 4030
janhouborg@webspeed.dk
www.janhouborg.dk
Jan Houborg arbejder i granit
og natursten.
Han finder inspirationen overalt,
stort som småt.
Skulpturerne formgives både
efter modeller, tegninger samt
hvad stenen synes at frembringe.
Værkstedet har åbent efter
aftale hele året.

Jan Houborg
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Iben Holm Kongsbak
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Tlf.: 4118 0030
ih244@c.dk
www.kongsbakfoto.dk
Jeg har fotograferet mange år
og bærer al tid et kamera på
mig. Billederne opstår i nuét.
Himmel og hav; lyset; de skæve
vinkler; portrættet; mennesker
i storbyer eller i landsbyen; de
skæve vinkler; naturen ... inspirationskilder og der finder jeg
poesien.
Jeg viser billedet, som jeg ser
og fanger det; ændrer ikke i
billedet.
Jeg har udstillet i flere gallerier.

Iben Holm Kongsbak
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Lars Henning Andersen
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Tlf.: 2323 6838
larshenningandersen@gmail.com
www.larshenning.dk
Lars Henning, der for 15 år
siden, var initiativtager til Blå
Døre, har udstillet sine farvestrålende malerier på gallerier
og i kunstforeninger over hele
Danmark. Det er også blevet
til galleriudstillinger i Tyskland,
Norge og Sverige.
Fremvisning hos kunstneren i
atelieret i Esbjerg eller sommer
atelieret på Limfjordsøen Fur.
Fast tilknyttet følgende gallerier:
Strand-Galleriet i Vejers
Galleri Sct. Gertrud, Kbh.
Galleri Beck, Brønderslev
Galleri Ådalen, Langå
Galleri Amare, Stavanger
KunstGalleriet, Slagelse
Galleri Kolvig, Ribe

Lars Henning Andersen
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Lotte Lambæk
Galleriet, Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf.: 4057 5236
post@lottelambaek.com
www.lottelambaek.com
Lotte Lambæk kan lide at
fortælle, fabulere og gå ned i
detaljen.
Hendes tankegang er præget
af globale referencer, og det
er både de store eksistentielle
spørgsmål, hun kredser om,
men også den personlige og
snævre historie, bliver fortolket.
Altid med æstetik og skønhed i
afsættet.
Når man ser på hendes værker,
deltager man også i hendes
tankemylder.
Teknik: akryl, kul, kridt, collage,
grafik, mosaik og akvarel.

Lotte Lambæk

Lotte Lambæk arbejder gerne
med meget store værker, og
hun har i det forgangne år lavet
store udsmykninger i Esbjerg.
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Johny Wilslew
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
johny@wilslew.dk
www.wilslew.dk
Jeg forsøger til stadighed at
forenkle mit formsprog, skraber
væk, gøre tingene lidt mere
enkle – nå ind til kernen, men
så sker der det af uransagelige
grunde, at der sniger sig en lille
djævel ind i form af en fabel –
og bare vil være med i dansen.
Sådan bliver min billedverden til
– og det er ikke så ringe endda.
Jeg har udført talrige udsmykninger, udstillet på gallerier og
museer gennem de sidste 40 år
og er stadigt aktiv med udstillinger.

Johny Wilslew
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Søren Morns
Sædding Strandvej 45
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2612 4215
morns@morns.dk
www.sorenmorns.dk
www.morns.dk
www.vestjyllandsudstillingen.dk
Jeg er uddannet Cand. Arch
med eget arkitektfirma.
Parallelt med mit arkitekt
arbejde har jeg altid arbejdet
med tegning, grafik og collager.
Jeg har udstillet på bl.a. Charlottenborgs forårsudstilling og
øvrige statsgodkendte censurerede udstillinger samt på
museer, gallerier mv.
Medlem af
Vestjyllandsudstillingen
Fyns Grafiske Værksted.

Søren Morns
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Erling Jakobsen
Torvegade 186
6700 Esbjerg
Tlf.: 3132 5330
erling@esenet.dk
www.erlinglyngholm.dk
Altid søgende og eksperimenterende, både mht. farvevalg,
metode og motiv.
Sære individer gror frem i et
univers af stærke rene farver og
slutresultatet fremkommer ofte
efter mange lag i billedfladen.
Lyset og dybden spiller altid en
rolle i billedet.
Efter undervisning på Århus
Kunstakademi arbejdes der
også med Cire Perdue bronze
støbning, som fint supplerer
arbejdet med malerierne.

Erling Jakobsen
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Alf P.
Vesterhavsgade 123
6700 Esbjerg
Tlf.: 2296 4086
macalfi73@hotmail.com
www.alfp.dk
Jeg prøver, at være så ærlig
som jeg kan, når jeg arbejder
med mine værker. Min kunst
skal være kendetegnende
for hvem jeg er. At udtrykke
mig gennem min kunst, er en
nødvendighed for mig, hvilket til
tider kan være noget af en størrelse selv at forstå og formidle.
Samtidig er det også her jeg
mener, at tingene rykker og bliver sjove, givende, forløsende,
klaustrofobiske, irriterende ... forløsningen når værket fungerer.

Alf Pedersen
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Connie Borgen
Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2231 9264
mail@connieborgen.dk
www.connieborgen.dk
Åbent efter aftale
Galleria Trentadue
Piazza Loppeglia 32
Lucca Toscana
Min store inspiration er naturen
og lyset over Vadehavet.
Jeg tilstræber en nordisk farvepalet i mine værker.
Som en af de få tilbage
værende oliemalere, nyder
jeg at spille med de stærke
pigmenter – som er olie
maleriets styrke.
Har udstillet internationalt i
mange år, og på gallerier og
museer i Danmark.

Connie Borgen
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Jytte Jespersen
Skovvænget 2, Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2212 5533
jyttejespersen@youmail.dk
jyttej8@gmail.com
www. jyttejespersen.dk

Naturen og livet omkring
Vadehavet er inspirationskilder
til værkerne, der er natur
abstraktioner tilsat fantasi
og et strejf af humor.
Nogle af områdets b
 eboere
– fugle, fisk og får er ofte
et gennemgående tema i
billederne.
Rejser og oplevelser med
mennesker og andre levende
væsener sætter også sine
spor.
Fremvisning i mit atelier hele
året efter aftale.

Jytte Jespersen
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Gitte Hadrup
Lunasalle 9
6715 Esbjerg N
Tlf.: 2339 8887
gitte@hadrup.dk
www.gittehadrup.dk
Åben efter aftale
Jeg er født i 1947 og er uddannet keramiker i 1989 fra Kolding
Kunsthåndværkerskole.
Jeg har haft keramikværksted
og butik i Esbjerg i 20 år.
Akvarellerne bliver oftest malet
ude i naturen. Jeg nyder at,
opleve stemningen i naturen og
landskabet gennem arbejdet
med vandet og farvepigmenterne.
Motiverne hentes mest i det
vestjyske landskab omkring
Esbjerg, Skallingen, Ribe og
Fanø, men malergrejet er
også med, når jeg rejser.
Jeg er medlem af ”Tidevand
Vestjyske Akvarelmalere”,
www.akvarelmalere.dk

Gitte hadrup

27

Jette Dümke
Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Tlf.: 3032 1606
jetteogwigge@hotmail.com
www.dymke.dk
Landskabsmaler, illustrator
og underviser på Kunstskolen
Arcus.
Jeg har boet hele mit liv ved
Vesterhavet. På steder under
den høje himmel med det
kølige vand – finder jeg mine
inspirationer. Siden 2015 har jeg
haft et samarbejde med den
tyske skulptør Martin Lichtmann,
Kaiserslautern, med planlagte
dansk-tyske fællesudstillinger til
slutningen af 2018.
Jeg har udstillet i Norge,
Sverige, Tyskland, USA samt på
museer, gallerier, kunstforeninger og censurerede udstillinger
national og international.
Du er hjertelig velkommen hele
året.

Jette Dümke
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Arne Gundestrup
Englandsgade 5
6700 Esbjerg
Tlf.: 2448 9933
arne@gundestrup.com
www.arnegundestrup.dk
Arne Gundestrups malerier er
koloristiske abstraktioner. Han
anvender ofte mange farvekontraster i sine malerier og er
inspireret af kvindekroppen,
eventyr og naturen.
Arne Gundestrup siger flg. om
sin kunst: ”Jeg håber, at mine
malerier afspejler min glæde
ved livet i almindelighed. Når
jeg starter på et jomfrueligt
lærred, ved jeg præcist, hvad
det skal blive til. At tegne og
male er at se. Men sådan bliver
det aldrig ... Lærredet over
tager mine tanker og ideer og
kommer til at leve sit eget liv.
Kærlighed til livet. Menneskets
og naturens former og farver
bliver skildret i mine malerier for
fuld udblæsning. Udført med
arme og ben, måske også med
pensel og spartel”.

Arne Gundestrup
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Ella Biltoft
Enggårdsvej 30 A
(ved Gravlunden)
6710 Esbjerg V
Tlf.: 5073 7928
ellabiltoft@gmail.com
www.biltoftella.dk
SKULPTUR – PAPIR – AKVAREL –
GELLIPRINT
– i dette univers bevæger jeg
mig frit omkring.
Det er min kreative verden.
Jeg leger, undersøger, flyder.
Inspirationen hentes mange
steder fra: natur, rejser, mennesker omkring mig, ting jeg finder
på min vej etc. etc.
Har udstillet mange steder i
både ind-og udland.

Ella Biltoft
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Liv Ejdesgaard
Kunst 32
Østergade 32
6700 Esbjerg
Tlf.: 6084 0835
liv@bendix1.dk
www.livejdesgaard.dk
www.facebook.com/kunstmalerliv/

Liv er født og opvokset på
Færøerne.
Som billedkunstner er Liv optaget af lethed, lys og livsglæde.
Men for Liv stråler lyset og
livsglæden stærkest på en mørk
baggrund. Gennem sit færøske
ophav suger hun kraft og inspiration til sine billeder.
Liv har arbejdet som frisør med
hår og mode, siden hun var 17
år.
Men den samme sans for linjer
og farver bruger hun til det
hele. Også til malerierne.

Liv Ejdesgaard

31

René Iversen
Galleri Trené
Vestergade 40
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 2671 5819
galleritrene@gmail.com
www.reneiversen.dk
Autodidakt tegner, maler og
designer af brugskunst.
Han har de sidste ca. 10 år
malet på lærreder, men har i
de senere år bevæget sig over
i at male på træ. Det kan være
gamle gulvbrædder, krydsfinér
eller drivtømmer.
Han bruger de ting, han falder
over – både nyt og gammelt.
Kunstværkerne har en god
portion humor, men der er også
ofte alvorlige tanker bag.
Lad dig forundre, fornøje og
fascinere.

René Iversen
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Nu er det så pludselig 15 år siden, vi etablerede Blå Døre, og meget er sket siden.
9 af de 28 deltagende kunstnere har været
med alle årene. Nogle gamle
er kommet tilbage efter pause og flere nye
yngre er kommet til. Der er stadig grøde i
foreningen, og vi gør, hvad vi kan for ikke
at komme til at hedde De grå Døre ...
Nye projekter er i støbeskeen, så I skal nok
komme til at høre mere til os i de kommende år.

for s i d e r
2003-2016

2003

I år har vi afholdt en flot jubilæumsudstilling i vort samarbejdsgalleri, Galleri Amare i
Stavanger. Flere af kunstnerne har samtidig
haft travlt med at producere værker til det
igangværende Rørpostprojekt med kunstnere fra Halifax i Canada. Første udstilling
vises i Halifax i efteråret og i Esbjerg i foråret
2018.
I alle år har Blå Døre kunstnere været
involveret i forskellige kunstprojekter, blandt
andet verdens længste kunstudstilling på
Kalklinbanan i Sverige, flotte fællesudstillinger på Esbjerg Museum, Musikhuset
Esbjerg, og ikke mindst Rørpost udstillinger i
ArtCar Museum og City Hall i Houston, USA
samt i Rådhushallen og UC Syd i Esbjerg.

2007

2008

2012

2013

Flere af de flotte 14 katalogforsider her på
siden har Arne Gundestrup lavet, andre er
blevet til i fællesskab i nedsatte arbejdsgrupper. Forsiderne har hvert eneste år
været ventet med spænding, og vi er
glade for dem alle.
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Blå Døre kunstnerne i Esbjerg
Nummer henviser også til sidetal.
4 Birgit Juhl

Galleriet, Nørregade 81, 6700 Esbjerg

5 Erik Brøndberg
6 Ulla Holt

Guldager Stationsvej 94, 6710 Esbjerg V

Galleriet, Nørregade 81, 6700 Esbjerg

7 Tina Asmussen Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V
8 Gustaw Iwinski Spangsbjerggade 75, 6700 Esbjerg
9 Lilli Ann Gundestrup Galleri Ginsbæk, Englandsgade 5, 6700 Esbjerg
10 Flemming Rendbo
11 Niels Kongsbak

Sædding Strandvej 145 B, 6710 Esbjerg V

Galleri Kongsbak, Strandbygade 56, 6700 Esbjerg

12 Marianne Skjølstrup Styrmandsvænget 183, 6710 Esbjerg V
13 Astrid Hygom

Rolfsgade 147A, 6700 Esbjerg

14 Lene Hassig Vilslev Blichers Allé 18, 6700 Esbjerg
15 Per Lenholdt

Frihedsvej 41, 6700 Esbjerg

16 Jan Houborg

Sdr. Skadsvej 36, 6705 Esbjerg Ø

17 Iben Holm Kongsbak Strandbygade 56, 6700 Esbjerg
18 Lars Henning Andersen
19 Lotte Lambæk

Galleriet, Nørregade 81, 6700 Esbjerg

20 Johny Wilslew
21 Søren Morns

Jyväskylävej 1c, 6700 Esbjerg

Blichers Allé 18, 6700 Esbjerg
Sædding Strandvej 45, 6710 Esbjerg V

22 Erling Jakobsen Torvegade 186, 6700 Esbjerg
23 Alf Pedersen

Vesterhavsgade 123, 6700 Esbjerg

24 Connie Borgen

Sædding Strandvej 261, 6710 Esbjerg V

25 Jytte Jespersen

Skovvænget 2, Hjerting, 6710 Esbjerg V

26 Gitte Hadrup

Lunasalle 9, 6715 Esbjerg N

27 Jette Dümke

Lyngvej 59, 6710 Esbjerg V

28 Arne Gundestrup Englandsgade 5, 6700 Esbjerg
29 Ella Biltoft

Enggårdsvej 30 A (ved Gravlunden), 6710 Esbjerg V

30 Liv Ejdesgaard
31 René Iversen

Kunst 32, Østergade 32, 6700 Esbjerg
Galleri Trené, Vestergade 40, 6705 Esbjerg Ø
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