Foreløbig liste over deltagende kunstnere i ”Uggerhalne kunstfestival ” 2020

Simone Aaberg Kaern kommer som kurator, samtidig har Simone lovet at hun vil deltage som aktiv
kunstner i 2021.
Colin Smith fra Oregon USA, kommer som medkurator, samtidig vil han bidrage med et større kunstværk.
http://distortedperspective.com htt://colinsmith.art
Steen B Langvad en meget anerkendt jernskulptur kunstner fra Orø
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006586065162
John Bisgaard en Aalborg dreng som mest er kendt for sine vægmalerier på forskellige skoler, klinikker,
hospitaler og Regions vaskeriet i Aalborg.
Jonny Hefty som vist ikke kræver nogen præsentation.
Hartvig Hansen en norsk herboende kunstner uddannet skuespiller men også ambitiøs billedkunstner
kendt i området for flere Galleri udstillinger. https://www.facebook.com/hartvig.hansen
Birgit Christensen kommer skulptør og keramiker fra Godthåb og har haft et hav af udstillinger i
Landsdelen.
Carsten Lynghøj skulptør fra Godthåb arbejder i jern og beton
Danny Rumbl fra Rotterdam en kunstner som primært er kendt for at have sat præg på mange byer i
Europa primært Holland, med sine støre farve strålende vægmalerier
https://www.facebook.com/dannyrumbl
Kiril Stefanov, Moskva https://www.facebook.com/kirill.stefanov kendt for store udsmyknings opgaver
primært i Rusland
Paula Cestino fra Napoli i Italien skulptør i mange forskellige materialer også Beton
https://www.facebook.com/arikel77
Jørgen Hansen fra Vestbjerg kunstmaler med livslang kunst erfaring
Ginette Blansjaar bor i Hamme bakker men fra Holland, maler kendt for sine landskabsbilleder.
Zandra Trasborg, Uggerhalne multi kunstner
Inga Nielsen Uggerhalne Kunstfotograf meget aktiv med mange udstillinger.
Roland Nielsen Uggerhalne laver farvestrålende skulpturer i mange materialer formet som domer
konstrueret af 8 kanter.
Hosein Jaddad Keramiker og skulptør fra Marokko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004892506982

Yulia mulitkunstner fra Rusland som tidligere har besøgt Danmark vi forhandler pt. Om deltagelse
Betty en ung Hollands født kunstner som arbejder og lever forskellige stede i Europa en omflakkende
inkaneret ” Street Artis” vi forhandler pt om betingelserne for hendes ophold
Kathrine en ung keramiker fra USA som pt. Arbejder i Præstø på syd Sjælland støttet økonomisk af et
stipendium fra USA vi forhandler pt om betingelser for at være hos os.

