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Ny lærerig tegnebog fra odenseansk kunstner
Elisabeth Hockauf er født i Odense 1933. I 2016 udgav hun
sin første bog om at lære at tegne med farveblyanter, og
nu er den aktive kunstner så klar med endnu en ny bog, der
kan hjælpe alle tegneglade større børn og voksne med at
lære at tegne dyr med farveblyanter.
Når bogen Lær at tegne dyr med farveblyanter udkommer
den 6. september, er det forfatterens mange år som
udøvende kunstner og underviser, der ligger bag. Den 85årige Elisabeth Hockauf har boet hele sit liv i Odense, hvor
hun har været aktiv i tegnekunstens tjeneste i mange år.
Som kunstner er hun autodidakt og har dygtiggjort sig på
Det Fynske Kunstakademis aftenskole samt været
freelancetegner for Østfyns Avis i fire år. Elisabeth Hockauf
har desuden udstillet i diverse kunstforeninger, undervist i
tegning med farveblyant på AOF og været optaget på Fyns
Grafiske Værksted samt blandt andet tegnet for Foreningen
Norden i forbindelse med udgivelsen af en
venskabskortserie, tegnet postkortserien ”Fynske stemninger” og postkort til H.C. Andersens Hus, Carl Nielsen
Museet og Den Fynske Landsby. Derudover har hun bidraget med illustrationer til Lærebog for gastronomer
samt til Lumby Sogns kirkeblad. Elisabeth Hockauf er i dag tovholder på Seniorhus Odenses grafiske værksted
og har indtil for nylig haft en udstilling af motiver fra H.C. Andersens eventyr på H.C. Andersen Børnehospital i
Odense, udover at hun altså nu i sin flotte, høje alder også er forfatter til to bøger om at lære at tegne.
Elisabeth Hockauf giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 66 18 69 93 eller mail til
ehockauf@live.dk.
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