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Esben Hanefelt Kristensen – en maler i Hasseris 

 
Hasserisstuerne har fået Esben Hanefelt Kristensen til at holde 
et foredrag – kom og oplev dette i Krypten under Hasseris 
Kirke 

 
En vrimmel af eventyrlige figurer boltrer sig i Esben Hanefelt Kristensens fortællende, farvestærke 

og dekorative malerier. De handler med kunstnerens ord om "det store skaberværk" og "alt det 

der gror".  Med base i en villa i Hasseris har han skabt sig en succesrig karriere med sin helt 

særegne udtryksform.  Han har bl.a. udført kirkeudsmykninger, illustreret flere bibeludgivelser, 
Saxos Danmarkskrønike og H.C. Andersens eventyr. 

Esben Hanefelt Kristensen er født i Nørresundby i 1952 og opvokset i Vadum og Hasseris. Han er 

uddannet lærer og arbejdede i folkeskolen i en årrække, inden han blev maler på fuld tid. Som 

kunstner er han selvlært. 

Kom og hør Esben Hanefelt Kristensen fortælle om sit liv og arbejde langt borte fra den etablerede 
kunstverden. 

Hasseris Kirkes krypt, 25. oktober 2017, kl. 19.30 - 21.30 

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 

 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 
 

Har du bemærket, øverst på dette Brev fremgår dit medlemsnummer samt din 
I-kode (indgangskode). 
Disse kan du som medlem anvende på foreningens hjemmeside ved bl.a. ret-
selv-service, tilmelding til arrangementer mv. Læs mere om dette ved at 
foretage et KLIK HER 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 
 

Dette Brev udsendes af Hasseris Grundejerforening til medlemmer, der har 
oplyst deres e-mail adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er 
derfor ikke med faste intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og alle 
e-mail til Hasseris Grundejerforening bedes venligst sendt til: 
post@hasseris.dk 

Hasseris Grundejerforening 

9000 Aalborg 

www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk 
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