
VINTERUDSTILLING 2020
Besøg fra øen Nyord

Glas- og smykkekunstner Runa Stolt Hellesøe og maler Michael Stolt

19. januar ti l 8. marts 2020
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Runa Stolt Hellesøe (f. 1961)

Runa Stolt Hellesøe er opvokset i Søn-
derjylland. Efter gymnasiet gik hun 2 år 
på Engelsholm Højskole. De mange krea-
tive aktiviteter på højskolen var et solidt 
fundament for arbejdet som aktivitets-
medarbejder på Kulturhuset i Haderslev. 

Efter godt 25 år valgte Runa Stolt Hel-
lesøe at blive selvstændig og startede 
butik og galleri i Haderslev. I 2011 flyt-
tede Runa Stolt Hellesøe østpå og åbne-
de samme år forretning og 2 år senere 
galleri på Nyord sammen med Michael 
Stolt.

Runa Stolt Hellesøe laver smykker i glas og sølv og arbejder med glas i forskellige 
teknikker.

Halskæder af glas og sølv fotograferet i drivis



Michael Stolt (f. 1961)

Michael Stolt var barn i landsbyen 
Sværdborg, som ligger mellem Vording-
borg og Næstved.

Uddannet lærer fra Vordingborg i 1987 
med linjefag i billedkunst og religion. 
Har arbejdet som lærer på Hindholm 
Privatskole og Stege Skole.

Sagde farvel til lærerjobbet i 2011 for at 
koncentrere sig om at male og drive gal-
leri.

Første udstilling var i Folkets Hus på 
Slagelsevej i Næstved - i 1985. Har haft en 
del udstillinger på skoler, offentlige institu-
tioner m.v. 

Siden starten af Galleri Nyord har han haft 2 årlige udstillinger dér. 

Zenniaer V 2019, olie på lærred 2019



INVITATION
ti l fernisering

Søndag d. 19 januar 2020 kl. 13 –17

 

Vi glæder os ti l at præsentere jer for de to 

kunstneres værker ved årets første udsti lling.

 

Kom og mød Runa og Michael Stolt fra Nyord

og hør om deres hverdag i det nære samfund på øen.

 

med venlig hilsen

Jy� e Sørensen

DRAGEHØJ KUNSTFORENING PÅ

Kalkerupvej 15, Fensmark, 4684 Holmegaard
Åben: Torsdag - søndag kl. 13-17

Tlf. + 45 5554 6780  gallerie-dragehoej.dk
NB: Husk kaff en i vores hyggelige kaff estue


