
Multikunstner Erik Peitersen deler ud af sine erfaringer og gode 
ideer 

- Se ham ”in action” og deltag på hans malerkursus 

Efter et interessant og overraskende foredrag med Erik Peitersen til vores generalforsamling i april, 
gentager vi succesen. For arbejdet og fortællingerne stopper aldrig for Erik Peitersen, og Holmeå 
Kunstforening vil endnu engang tilbyde folk at møde ham eller give dem mulighed for deltage på et 
malerkursus med ham, hvor han vil lære nogle af sine teknikker fra sig og lade deltagerne arbejde 
med den uendelige proces, der kan være i et maleri. For hvornår er man færdig? Hvad sker der, hvis 
man gør sådan? Og sådan? Kursusdeltagerne skal være modige. De skal turde kaste sig ud i det 
uvisse og være i en proces med foranderlighed.  

                                     !  

Erik Peitersen kommer til Hovborg i august, hvor han maler i Kroens have lørdag d. 20 august fra 
10-15. Alle er velkomne til at komme og kigge og få en sludder med en kunstner 'in action'. Det er 
ganske gratis. 

Men vi stopper ikke her… 

For søndag d. 21/8 er der mulighed for alle for at komme på malerkursus med Erik Peitersen i 
Holmeå Kunstforening. Fra kl. 9-15. Kurset finder sted Lindevej 7 i Hovborg. Mere information 
og tilmelding på www.holmeaakunstforening.dk/blog  

Om Erik Peitersen: 

Husker du også den inspirerende Gør-det-selv-mand, Erik Peitersen, man 
bl.a. så i tv-programmet Roomservice for nogle år siden? 

http://www.holmeaakunstforening.dk


Her inspirerede han uge efter uge seerne med sine gode ideer, fikse løsninger og kreative 
talenter. Eller måske har du set nogle af hans store Outdoor værker rundt om i Danmark eller 
hørt ham holde et af sine inspirerende foredrag?  

Mulighederne er mange, for Erik Peitersen, der oprindeligt er uddannet skiltemaler men som 
hovedsageligt har arbejdet som autodidakt kunstner har slået sine folder mange steder i flere 
forskellige brancher bl.a. også som foredragsholder og scenograf på en række danske tv-serier, 
reklame- og spillefilm. 

I en årrække har han assisteret Per Kirkeby ved forskellige udsmykningsopgaver på bl.a. Frejlev 
Kirke, Aarhus Universitets Sø auditorium, Det Kongelige Bibliotek, Geologisk Museum og Operaen. 
I 2007 startede Erik Peitersen sit store udendørs kunstprojektet “Outdoor” op, som skal munde 
ud i 9 malerier, á 3×3 meter, malet 9 forskellige steder i Danmark, 3 dage – 3 gange om året – i 3 
år. I 2013 udvidede Erik dog også Outdoor konceptet til Europa med et maleri på Henley Business 
School, vest for London. 

Med en konstant nysgerrighed, er Erik en kunstner, der hele tiden er på vej. Han lader sig særligt 
inspirere af naturen og dets forskellige landskaber, som han med sin ekspressionistiske malestil 
fortolker og revitaliserer. 

FAKTA 

Tilmelding til kurset senest d. 13 august: 380 kr. for medlemmer og 475 kr. for ikke-medlemmer.  

Tilmelding efter 13/8: 480 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke-medlemmer.  

I prisen er en frokost sandwich, kaffe/the og kage inkluderet. Du skal selv sørge for resten f.eks. 
materialer. Mere information følger på hjemmeside og vores facebook: https://www.facebook.com/
HolmeaKunstforening/  

Arrangeret af Holmeå Kunstforening sammen med Landsbyfestival i Hovborg v. Hovborg Lokalråd. 
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