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Bild 1 - Kerstin Andersson, Vännäsby
Jag har en stor kärlek till Bild och Form. Jag provar mig fram i olika
tekniker. Måleriet är lustfyllt. Hoppas mina bilder kan väcka en känsla
hos dig! kerstin.andersson@vannasnet.se
Bild 2 – Marjatta Karlsson, Umeå
Varje ny dag vid staffliet öppnar möjligheter om att fånga ljuset och
naturens skiftningar i mitt oljemåleri. Jag hoppas sprida lugn och harmoni
med mina målningar. marjatta@jattaart.se
Bild 3 – Ann-Katrin AX Sjögren, Umeå
AX är fågelfanatikern som aldrig har slutat måla. I en värld av exkluderande
design, effektivitets-optimering och corporate storytelling lyfter hon en
annan historia. AX har målat i 38 år och teknikerna har varierat genom åren,
men måleriet har alltid varit av föga traditionellt slag. AX är den evigt djärva,
tänkande och udda fågeln som en dag ska måla hela världen. www.axart.se
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Bild 4 – Caroline Nyström, Holmsund
Jag älskar att måla, låta färgerna flöda och leva sitt eget liv!
En befrielse och kontrast från mycket annat i livet som bygger på logik,
struktur och prestation. www.artofcaroline.com
Bild 5 - Carin Lindgren, Umeå
Jag spenderar en hel del av min fritid att uttrycka mig i bildens fria
format med hjälp av olika material, där grunden i uttrycket alltid utgår
från akryl, akvarell och bläck. hedvid37@hotmail.com
Bild 6 - Marianne Sandqvist, Umeå
Mitt signum är de fantasirika husakvarellerna. Glädje och experimentlusta
genomsyrar mina akvareller då jag ofta använder mig av mer kreativa och
annorlunda tekniker utöver de traditionella. www.gallerisandqvist.se
Bild 7 – Emma Holmkvist - Umeå
Under hela min uppväxt har jag målat och konsten har varit ett sätt att
utrycka mig. Kombinationer av akvarell, blyerts och tusch är mitt signum,

Kontakta oss för logi & konferenspaket: www.hotellgf.se

men testar gärna nya tekniker och låter inspirationen sätta gränserna.
emma-holmqvist@hotmail.com

VÅRSALONG – KONSTUTSTÄLLNING
- Släpp fångarna loss det är vår!
Lördag den 18/5 11.00-16.00

Hotell Gamla Fängelset, Storgatan 62
Fikaförsäljning - Hotell GF
After Art & Mat - Zillers Brasserie & Bar
”Vårinspiration” – Blomsterlandet, Strömpilen
Vi erbjuder logi och konferenspaket
i en unik och fängslande miljö!
Kontakta oss gärna för mer information!
Hotell Gamla Fängelset, Storgatan 62
www.hotellgf.se, Tel: 090-100 380
bokning@hotellgf.se

