Kunstnere, der har malet billeder
i Randbøl sogn
Tekst, N.M. Schaiffel-Nielsen. Affotografering Eva Lillegaard Hansen

På udstillingen i pinsen 2011 havde Eva Lilegaard Hansen skiftet stil. Billederne på udstillingen i 2010 var
hendes klare bemærkning til den måde nogle mennesker behandler naturen på. Her i 2011 udstillede hun
akvareller, hvor motiverne var hentet i Randbøldal. (Foto N.M. Schaiffel-Nielsen)

Eva Lillegaard Hansen, medlem af Randbølgruppen,
Randbøldal
Eva Lillegaard Hansen blev
født i Odense den 11. marts
1957.
I sit daglige erhverv er hun leder af Billedskolen, som er en
del af Billund Musik- og Kulturskole, et arbejde hun har i
kombination med sit arbejde
som lærer på Søndermarkskolen i Billund.
Eva Lillegaard Hansen har boet
i Randbøldal siden 1983 sammen med sin mand Jørgen Hansen og sønnen Emil.

Hun har malet og tegnet, så
længe hun husker, og hun havde sin første udstilling i 1993.
Hendes foretrukne motiver er
billeder af naturen og mennesker. Hertil kommer akvareller
fra omegnen af Randbøldal og
fra rejser i andre lande og verdensdele. Går man lidt tættere
på, er der ikke mindst tale om
portrætter af børn og voksne. I
de senere år har hun lavet billeder i en blandform af fotocollage og akrylmaleri på lærred eller karton, her har temaet været
affald og natur.
Eva Lillegaard Hansen har

deltaget i forskellige uddannelser. Det begyndte i perioden
1971 til 1975 med kurser i tegning efter gipsmodeller og croquis (fr. af crouer snuppe, tegne
med få streger, skitse; øvelsestegning efter nøgenmodel forf.
bem.). Fra 1986 til 1989 var
hun elev hos Vagn Bysted Vejle i croquistegning. I 1994 var
hun til eksamen i
”Eksperimenterende Billedfremstilling” og ”Viden og
Dannelse”, to fag med diplomuddannelse i billedkunst på
Danmarks Lærerhøjskole, sideløbende to kurser a’ 98 timer i
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Vinter i Randbøldal
40x30 cm.
2002
Akvarel på papir

maleri samt akvarelkursus på

Århus Kunstakademi.

I årenes løb har hun via Sønder-
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marksskolen deltaget i kurser i
billedkunst, herunder to ugers
kursus på Vestjyllands Højskole i ”Portrættet i tegning, maleri
og collage”.
Ud over pinseudstillingerne i
Randbøldal har Eva Lillegaard
Hansen udstillet i Skolernes
Kunstforening i Vejle og Vejen,
på Kemira, I Bredballe og
Randbøl Sognegårde, i Aktivitetscentret på Egetoft i Egtved,
hos AOF i Vejle og på skolerne
i lokalområdet. Sidste år havde
hun en udstilling på Galleri
Bovbjerg Fyr.
Eva Lillegaard Hansen har været med i Randbølgruppen siden
1994.

Et plaster på
såret
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Collage og
acrylmaleri på
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Acrylmaleri
på lærred.

