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På min hjemmeside 
www.lisbetwinther.dk, kan man 
se eksempler på mit arbejde 
indenfor illustration og maleri. 
Jeg har en baggrund som grafisk 
designer fra Designseminariet i 
Højer (Nu skolen for visuel 
kommunikation, Haderslev), 
samt klassisk uddannelse som 
maler, hos Odd Moe og Aage 
Arbjerg. Jeg har i undervisnings 
sammenhæng beskæftiget mig 
med maleri, illustration og 
graffiti. Arbejder både analogt 
og digitalt 

(HC Andersen:  

Prinsessen på ærten”) 

2019:  

Kommende opgaver blandt andetkort og plakat til “Stadens museum for kunst” på 
Christianias årlige julestue, hvor jeg deltager som kunstner. 

Illustrationer til WWF Pandamagasin 

Plakat til Bæredygtighedsfestival Dronninglund kommune, som ligeledes er solgt i Nordjylland 

“Kunst i Byen” Kongens Nytorv København 
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Kurser i maleri “The Grey Hair Factory” København 

2018 

“Stadens museum for kunst” julestue på Christiania som kunstner 

Åbning af  “The Grey Hair Factory” permanent udstilling 

Separat udstilling i Galleri Claus C, St. Kongensgade 118. Tilknyttet galleriet som kunstner 

Produktion af  kort og plakater 

2017 

“Stadens museum for kunst” julestue på Christiania som kunstner 

Separat udstilling i Galleri Claus C, St. Kongensgade 118. Tilknyttet galleriet som kunstner 

Produktion af  kort og plakater 

2016 

“Stadens museum for kunst” julestue på Christiania som kunstner 

Separat udstilling i Galleri Claus C, St. Kongensgade 118. Tilknyttet galleriet som kunstner 

Produktion af  kort og plakater 

Illustrerer 2 børnebøger 

Anne Marie Duncan: “Peters Hemmelighed” 

Lisbet Winther: “Den sure mor” 

2015 

Illustrerer 2 børnebøger 

Josefine Passer: “Dengang Josephines sutteklud forsvandt” 

Joan Poulsen: “Magnus Punkerhår” 

Separat udstilling i Galleri Claus C, St. Kongensgade 118. Tilknyttet galleriet som kunstner 

Påskeudstilling i kondemneret hus. “Ros vs ros” Haderslev 

Har undervist på daghøjskole Trekanten i Vojens og på Højskolen Strand i Sønderborg i 
maleri og grafisk design. Flere år tilknyttet som tegner på den frie avis “Bryggebladet.” Lavet 
flere udsmykningsopgaver for virksomheder. Grafiske opgaver, primært med billeder og 
illustration 
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                      Plakat “København” 
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                      Plakat: Bæredygtighed 
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                      WWF “Koralrev”
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