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Kære læser
Denne folder viser et udpluk af den 
store mangfoldighed af gallerier, 
kunstnere og kunsthåndværkere på 
Djursland.
Vi håber, at folderen kan være med til 
at give en god kunstnerisk oplevelse. 
På side 4 og 5 finder du et kort, der 
viser hvor du kan finde gallerierne, 
kunstnerne og kunsthåndværkerne, 
der er repræsenteret. God fornøjel-
se.

Dear Reader
This leaflet shows a selection of the 
great diversity of galleries, artists and 
craftsmen in Djursland. We hope the 

GUIDE TIL KUNST OG KUNSTHÅNDVÆRK PÅ DJURSLAND
I Norddjurs handler et liv med mu-
ligheder om fx job, gode skoler og 
daginstitutioner, nærhed til – og ad-
gang til – naturen og en bred vifte af 
kulturtilbud. Vi prioriterer kultur og fri-
tid højt, og vi er kendt for et alsidigt 
og bredt kunst- og kulturliv. Kultur og 
fritid er for alle kommunens borgere 
– for børn og unge, for voksne og 
ældre. For de nysgerrige og for dem 
som søger trygheden og det kendte. 
For dem som bor og lever deres liv 
her i Norddjurs i hverdagen og for de 
mange turister og besøgende.

Kultur giver liv, indhold og oplevel-
ser. Vi har markante foreninger og 
kulturhuse samt en rig kulturhistorie, 
som er omdrejningspunkter for op-
levelser, inddragelse og udfoldelse. 
Vores rige kulturliv er med til at øge 
tiltrækningen af nye borgere, som vi 
ønsker skal være en del af Norddjurs 
fællesskabet, ligesom det også øger 
tiltrækningen af turister og virksom-
heder, og bidrager dermed til vores 
vækst og udvikling.

Et liv med muligheder er noget, vi 
skaber sammen. DJURS KUNST er 
med til at skabe et kreativt fælles-
skab og en unik oplevelse men også 
til at synliggøre Norddjurs Kommu-
nes kulturelle identitet som et godt 
sted at leve, bo, arbejde og besøge.

Jan Petersen, borgmester i Nord-
djurs Kommune. 

Syddjurs er en egn, der er fuld af 
overraskelser. Vi har så mange, at 
en bogudgivelse sidste år oplistede 
intet mindre end 100 hemmelige ste-
der. Der er både tale om natur- og 
kulturperler, skæve butikker, oplevel-
ser og gode historier. Men noget af 
det, der især kendetegner Syddjurs, 
er de mange billedkunstnere, der vir-
ker og udstiller her. 

Skjulte perler er vi glade for. Det gør 
et besøg hos os mere spændende 
og eventyrligt, og det uforudsigelige 
inspirerer vore gæster til at komme 
igen og fortsætte opdagelsesrejsen. 
Men perlerne skal helst ikke være for 
skjulte.

Derfor er vi glade for en folder som 
DJURS KUNST, der hjælper med til 
at trække perlerne frem i lyset, så fle-
re kan få glæde af dem. Det er vores 
håb, at mange med folderen i bag-
lommen vil tage på rundtur til de for-
skellige værksteder og gallerier og få 
mange flere skjulte perler med hjem, 
end I havde regnet med. 

God opdagelsesrejse på Djursland!

Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs 
Kommune

FORORD AF DE TO BORGMESTRE PÅ DJURSLAND

leaflet can contribute to a good artistic 
experience. On page 4 and 5 you will 
find a map showing where you can find 
the galleries, artists and craftsmen re-
presented. Hope you enjoy.

Lieber Leser
Diese Broschüre zeigt eine Auswahl der 
großen Vielfalt an Galerien, Künstlern 
und Kunsthandwerkern in Djursland.
Wir hoffen, dass die Broschüre zu einer 
guten künstlerischen Erfahrung beitra-
gen kann. Auf seite 4 und 5 finden Sie 
eine Karte mit den vertretenen Gale-
rien, Künstlern und Kunsthandwerkern. 
Viel Vergnügung.



54

1

2 3

4

7

5

6

16

11

9

10

12

14
13

15

8

Grenå

Århus

Kastbjerg

Fausing

St. Sjørup

Ørsted

Kolind

Glesborg

Knebel

Randers

Auning
Assentoft

Ebeltoft

Hornslet

Trustrup

Ørum

Ryomgård

Nimtofte

Lyngby

Enslev

Ålsø

Balle
Tirstrup

Thorsager

Feldballe

Stabrand

Nødager

Vejlby

Fannerup

Ramten

Stenvad
Voldby

Gjerrild
Fjellerup

Nørager

LystrupVoer

Gjesing

Hevring

Holbæk

Vivild

AllingåbroUggelhuse

Øster Alling

Pindstrup

Termestrup

Marie 
Magdalene

Hørning

Lime

Skørring

Årslev

Voldum

Halling Søby

Ødum
Mejlby

Hårup

Mørke

Spørring
Løgten

Skødstrup

Elev

Rodskov
Ugelbølle Rønde

Bjødstrup

Egens

Vrinners

Grønfeld

Femmøller

Eg

TvedDrejet

Dråby
Holme

Hyllested

Elsegårde

Albøge

Ski�ard

Bønnerup Strand

E45

16

21 15

21

Ørby

Kongsgårde

Fejrup

Kærby

Søby

Pederstrup

5

Hvem boR HvoR?
Hvert galleri, kunstner og kunst-
håndværker har et nummer og 
en adresse som står ved beskri-
velserne. På kortet her kan du se 
hvor du finder os.

Alle i folderen modtager gerne 
besøgende uden for de normale 
åbningstider. Du er velkommen til 
at ringe eller skrive til os, du finder 
kontaktoplysningerne ved beskri-
velsen.
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Hans Christian Rød
Kirsten Marten 
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KIM DYRHOLM

Jeg er uddannnet keramiker ved Århus Kunstakademi i 
1976. Jeg laver hånddrejet keramik og brugskunst i stentøj 
af høj kvalitet. Alle mine glasurer er udviklet fra bunden og 
fremstillet i eget værksted. Derfor kan jeg garantere, at alle  
mine produkter er unikke. Produkterne er slidstærke og tåler 
opvaskemaskine og mikrobølgeovn.

ESTRUPLUNDVEJ 13, ST. SJØRUP, 8950 ØRSTED. TLF. 22 12 52 03
www.dyrholmkeramik.dk        email: kimdyr@gmail.com  
Facebook: dyrholmkeramik        Instagram: dyrholmkeramik  

Åben i Påsken og Pinsen. Fra den 1/7-1/10 åben hver dag, dog lukket 
mandage. Åbent alle weekender i december. Åbningstid kl 12 -17. Vi har 
åbent efter aftale, og når flaget er ude. Ring på +45 20 12 52 03.

MARGITH  KOSTENDING
SYGEHUSVEJ 1, 8950 ØRSTED. TLF. +45 51 20 38 73
www.markos-art.dk       email: margith@markos-art.dk
Facebook: Akrylmalerier Markos

I mine billeder bruger jeg ofte stærke farver og kontraster. 
Detaljer er væsentlige elementer i mange af mine billeder. 
Humor sætter for mig det dystre i livet og i kunsten i per-
spektiv. Min intention er ikke kun at male skønne og pæne 
billeder i traditionel forstand. Jeg er blandt andet fascine-
ret af menneskekroppen og kan lide at give den groteske 
udtryk og lade den indgå i nye sammenhænge og miljøer. 

Efter aftale. Du kan ringe til mig på tlf. +45 51 20 38 73

GALLERI  ESK
SYGEHUSVEJ 3, 8950 ØRSTED. TLF. 20 40 80 59
I den tidligere lægepraksis i Ørsted. email: esk@galleri-esk.dk  
facebook: galleri esk

Vinduet for naturkunstnere.
Galleriet præsenterer flere af landets ypperste natur-
kunstnere. Kunstnere, der er dedikerede indenfor såvel 
kunsten som naturens ve og vel.
I løbet af 2020 afholdes flere særudstillinger med forskel-
lige kunstnere. Billedkunstner Jens Gregersen har en fast 
salgsudstilling i galleriet.

Galleriet er åbent hver søndag og helligdage kl. 10-16 samt meget 
gerne efter telefonisk aftale. Find os på facebook og få vort nyheds-
brev. Send en sms.

Særlige udstillinger i 2020
Følgende kunstnere, har fernisering kl. 14 på 
nævnte lørdage. NB! tjek op på evt. aflysning 
pga. corona.
• 4. april - 29. maj: Lise Pflug - Aflyst
• 30.maj - 20. juli: Jens Overgaard Christensen
• 25. juli: Marco Brodde og Ben Woodhams
• 19. sept - 1. nov: Dorthe Kudsk og Niels Andreasen

GALLERI GREVELSGAARD

Hos Galleri Grevelsgaard udstilles et bredt udvalg af spæn-
dende unika kunst og kunsthåndværk fra mere end 50 for-
skellige kunstnere og med skiftende udstillinger. Galleriet 
præsenterer billedkunst, skulpturer i bronze, granit, stål og 
glas samt kunsthåndværk i keramik, træ, emalje og glas. 
Hver enkelt kunstner er blevet håndplukket. I tilknytning til 
galleriet ligger glaskunstner Bettina Vahles glasstudio.

VESTERVANGSVEJ 14, FAUSING, 8961 ALLINGÅBRO
TLF. +45 31 90 44 05
www.grevelsgaard.dk       email: info@grevelsgaard.dk
Facebook: Galleri Grevelsgaard        Instagram: Galleri Grevelsgaard

1. februar - 20.december 
Fredag, lørdag og søndag kl. 11-16
Vi åbner gerne efter aftale. Du kan ringe til os på tlf. +45 31 90 44 05

Kunstner: Majken Bilgrav

Kunstner: Jens Gregersen

ÅBEN:
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EVA  ANDERSEN

Eva Andersen arbejder med akvarel og soft pastel og har 
gjort det i mange år. Jeg er autodidakt med mange kur-
ser i bagagen.  Motiverne er fra naturen i de nærmeste 
omgivelser. Jeg udstiller i Kunst og Kage i Ryomgaard og 
tager dernede mod gæster i mit atelier.
Jeg har deltaget i mange udstillinger blandt andet i Ting-
huset i Ebeltoft.

TRANEHUSEVEJ 10 A, 8585 GLESBORG. TLF. +45 40 38 00 30
www.eva-andersen.dk        email: tandlaege@eva-andersen.dk
Facebook: galleri eva art      Instagram: evamariaandersen  

Efter Aftale. Du kan ringe til mig på tlf. +45 40 38 00 30

ANTJE FRIES HARSBERG

I mit lille atelier ved vandet, bliver jeg inspireret af na-
turen omkring mig. Særlig himlen, havet, fuglene og 
portrætter har min interesse. Jeg arbejder med akvarel, 
tegning, collage og skulptur. Naturalistisk og nonfigura-
tiv. Jeg er uddannet psykolog og billedkunstner. Ring til 
mig inden du kommer, så jeg kan være der for dig, så du 
også kan se mig arbejde.

LYNGSTIEN 1, 8585 GLESBORG. TLF. +45 22 67 37 20
www.antjefries.dk       email: antjefries@harsberg.dk

Efter aftale. Du kan ringe til mig på tlf. +45 22 67 37 20

GALLERI  LAGERLÖF

Ingegerd Lagerlöf Spanner.
Bosat på Djursland, opvokset i Lapland Sverige.
Af profession designer og kunstmaler.
Jeg maler billeder der beskriver en verden af frihed og 
bevægelse - en idealisering af noget andet end hverda-
gen..... Poesi, drømme og surrealisme, former det udtryk 
jeg giver videre i mine billeder.

KASTBJERG GAMLE SKOLE, SKINDBJERGVEJ 24, 8585 GLESBORG. 
TLF. +45 60 92 29 07
www.gallerilagerlof.dk       email: Ingegerd.spanner@gmail.com

Efter aftale. Du kan ringe til mig på tlf. +45 60 92 29 07

GALLERI RITT
HYTTENVEJ 4, STENVAD MARK, 8586 ØRUM DJURS. TLF. +45 20 20 88 35
www.galleriritt.dk       email: rittahedegaard@mail.dk
Facebook: gallerit ritt         Instagram: galleriritt

Velkommen til et galleri i udvikling med masser af atmo-
sfære både ude og inde. En skøn lille oase der oser af 
kreativitet, hvor jeg har mit værksted og omfavner kun-
stens muligheder med forskellige kunstarter. 

Meget variabelt.
Se Facebook, hjemmeside, eller send en SMS.
En aftale er altid muligt. Jeg arbejder i værkstedet når flaget er oppe.

ÅBEN:

ÅBEN: ÅBEN:
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ÅBEN:

 

ÅBEN:

ÅBEN:

 

ÅBEN:

Denne plads kan blive din!

Driver du et galleri, er kunstner eller kunsthåndværker på Djursland 
kunne denne guide måske være noget for dig at være med i?

Vi er en gruppe mennesker, der er gået sammen om at lave en fælles 
folder, for at gøre kunst og kunsthåndværk på Djursland mere synligt 
for lokalbefolkningen, og ikke mindst de gæster, der besøger Djursland.

Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge facebooksiden Djurs-
kunst, eller kontakte Brian Kaltoft Hansen på telefon 53 67 44 05 eller 
skriv en mail til: brian@grevelsgaard.dk
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Jeg arbejder med tegning og skulptur, og
den røde tråd i mit arbejde er kærligheden.
Jeg tegner surrealistiske kærlighedsbilleder i vokskridt 
inspireret af hverdagens store og små følelser. 
Mine skulpturer opstår fra samme inspirationskilde og 
munder pt. ud i keramiske installationer til fuglene.
 

Fra 1. maj til 30 september.
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10 - 14

ELLEGÅRDSVEJ 17, 8560 KOLIND. TLF. +45 21 40 30 89
www.kirsten.marten.dk       email: kirsten.marten@icloud.com

KIRSTEN  MARTEN

Jeg maler mindre og meget store abstrakte strukturbil-
leder sideløbende med at jeg maler portrætter.
Malerierne er fortrinsvis malet med akryl. Portrætterne er 
også malet med akryl. Jeg modtager portrætbestillinger.

Efter aftale. For besøg på mit værksted kontakt mig via mobil 
+45 31 21 41 59 eller på mail.

EVA  MARIA  LARSSON
GRØNLANDSVEJ 1, 8570 TRUSTRUP TLF. +45 31 21 41 59
www.evamaria.dk/wordpress/galleri        email: eva_maria@live.dk

ÅBEN:

ÅBEN:

HANS  CHRISTIAN  RØD
BROMBÆRVEJ 7E, 8500 GRENÅ. TLF. +45 29 12 75 20
www.hansroed.no        email: hansallan@gmail.com
Facebook: hans christian rød

Norsk, med uddannelse fra Danmaks Designskole. 
Jeg arbejder som tegner, maler og illustratør. Mine arbej-
der er satiriske og humoristiske, hvor publikum selv må 
tolke og fabulere.
Arbejderne kan være i acryl, akvarel, ecoline eller teg-
ning. Synes du om mine arbejder kan du jo tage kontakt. 
Vi kan altid lave en aftale.

Efter aftale. Skriv en mail eller ring på tlf: +45 29 12 75 20   

BAUNHØJ MØLLE

Baunhøj Mølle er en hollandsk vindmølle, som er belig-
gende højt over Grenaa By som et vartegn for byen. I un-
deretagen  vises årligt 8 kunstudstillinger med anerkendte 
kunstnere fra ind- og udland. Hver søndag eftermiddag i 
sommertiden maler møllersvendene mel og viser besø-
gende rundt i hele mølleriet. Velkommen til Baunhøj Mølle.

BAVNEHØJVEJ 31, 8500 GRENAA. TLF. +45 86 32 72 45
www.baunhoej-moelle.dk       email: baunhoej-moelle@mail.dk
Facebook: Kunst i Baunhøj Mølle        Baunhøj Mølle

ÅBEN: Mølleri og udstilling
07/02-13/04, fredag-søndag kl. 13.00-17.00 
17/04-20/09, tirsdag-søndag kl. 13.00-17.00
26/09-22/11, fredag-søndag kl. 13.00-17.00 
Åbent helligdage samt tirsdag-søndag i uge 7 og 42. Gratis adgang.

ÅBEN:
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I en af længerne på den smukke gård, Knøvlseje, finder 
du Galleri Knøvl. Udover galleri er der også butik og værk-
steder. Du får en unik oplevelse og kan både købe kunst, 
håndmalede tekstiler, brugsting i keramik, bl.a. Snackbird 
,unika keramik og skulpturer. Malerier, print, bees wax 
wraps og magasiner fra eget forlag, Kreativ livsstil.

Sommertid  kl. 11-16, eller i følge aftale
Vinter i følge aftale. Ring på: +45 51 32 08 64 eller 
+45 61 29 51 10

KNEBEL BYGADE 9, 8420 KNEBEL. TLF. +45 61 29 51 10
www.printzkeramik.dk      www.kreativlivsstil.dk      
email: info@kreativlivsstil.dk       facebook:printzkeramik eller kreativ 
livsstil magasin

GALLERI  KNØVL

Født 1959 i Nysted på Lolland. Autodidakt billedkunstner.
Maler med akryl på lærred i mange lag og farver.
I processen ”opstår” motivet, som herefter bearbejdes.
Motiver fra det daglige liv. Noget vi i farten overser. 
Fryse en stemning/ bevægelse.
Ofte er der en historie ”gemt” i billedet, som er åben for 
fortolkning, afhængig af beskueren.

Værksted og udstillingslokale på Eskerodvej 10, 8543 Hornslet er 
åben efter aftale. 
Du er velkommen til at ringe til mig på tlf. +45 25 78 78 94

ESKERODVEJ 10, 8543 HORNSLET. TLF. +45 25 78 78 94
www.ih-galleri.dk        email: ih@ih-galleri.dk
facebook: IH Galleri

IH  GALLERI      INGE  HACKE

Det fabulerende og fortællende går igen i mine værker: 
maleri, litografi, porcelæn, sten og musik. Ofte vrimler det 
med fantasifigurer, masker og fugle, der flettes sammen 
i en eventyrverden. Kom forbi, gå på opdagelse i moti-
verne og digt med!

Åbent i Pinsen. KL. 10 -17
Ellers efter aftale. Ring på tlf. +45 21 76 63 94

TINGVEJ 44, 8543 HORNSLET. TLF. +45 21 76 63 94
www.ullaphilbert-art.dk       email: ullaphilbert@hotmail.com

BILLEDMAGERIET      ULLA  PHILBERT

Jeg støber skulpturer i bronze.
Små fragmenter af virkeligheden, et øjebliks opmærk-
somhed, fastholdt i bronzens robuste karakter. Alle vær-
ker er unika.
Dyr og mennesker er mine foretrukne motiver. Jeg in-
spireres af menneskers og dyrs adfærd og forsøger at 
skildre mine motiver med kærlighed, humor og respekt.

Skulpturværkstedet er åbent efter aftale.
Ring venligst på tlf. +45 61 51 80 04

GARTNERVÆNGET 2, 8540 HORNSLET. TLF. +45 61 51 80 04
www.torbenklostergaard.dk      email: torbenklostergaard@gmail.com

TORBEN  KLOSTERGAARD

ÅBEN:

ÅBEN:



For at skåne miljøet er denne 
folder trykt på genbrugspapir.

DJURS  KUNST

Vil du være med?

Driver du et galleri, er kunstner eller kunsthåndværker på Djurs-
land kunne denne guide måske være noget for dig at være med i?

Der ligger ikke nogen formel forening, klub eller lignende bag 
folderen, men alene en gruppe mennesker, der er gået sammen 
om at lave en fælles folder. Formålet er at gøre kunst og kunst-
håndværk på Djursland mere synligt for lokalbefolkningen    og 
ikke mindst gæster, der besøger Djursland.

Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge facebooksiden 
Djurskunst, eller kontakte Brian Kaltoft Hansen på telefon +45 53 
67 44 05 eller skriv en mail til: brian@grevelsgaard.dk


