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Skulpturudstilling i Ølgod 

fra d. 20.maj til 24. september 2017. 

Forhåndsinformation: 
Navn: 

VIII Internationale skulpturudstilling i Ølgod 
”Langt fra centrum…” 

Er titlen på årets Ølgodudstilling. 
Der er plads til mange store, udendørs skulpturer samt et antal (ca. 80)  mindre, 
indendørsskulpturer.  
        
Transport Vi sørger for at hente og returnere skulpturerne fra danske 

billedhuggere uden udgift for udstillerne. Udenlandske udstillere 
gives et transporttilskud på maximum 100 € hver vej. 

Forsikring Alle udstillede skulpturer bliver forsikrede med en vis, mindre 
selvrisiko. Herom nærmere senere. 

Katalog og plakat Skabes i samme kvalitet som ved tidligere udstillinger. Tidligere 
kataloger kan ses på www.skulpturolgod.dk 

Billedmateriale Udstillernes billedmateriale kan uden vederlag anvendes til 
katalog, hjemmeside, plakat og til presseinformation. 

Rundvisninger I løbet af udstillingsperioden tilbydes en række offentlige 
rundvisninger 



!

  

Det er 8. gang Dansk Billedhuggersamfund laver en stor udstilling i Ølgod i samarbejde 
med Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening samt Kulturdageforeningen i Ølgod. 
De tre foreninger indgår i foreningen Skulptur Ølgod, der står for afholdelse af udstillingen. 

Fra hver af de tidligere afholdte udstilling er der lokalt indkøbt mindst 1 større skulptur. 
Desuden er der solgt et antal mindre skulpturer fra hver udstilling. I 2015 solgtes skulpturer 
for over 500.000 dkr. 

Har du spørgsmål, så mail til henrik@voldmester.dk eller ring 2887 1218 

Henrik Voldmester 
p.v.a. Dansk Billedhuggersamfund 

P.S. 
Tilmeldingsblanket fremsendes snarest. 

Salg og provision Salget af skulpturer fra udstillingen varetages af den enkelte 
kunstner. 
Ved salg betales 10 % af salgsprisen til SKULPTUR ØLGOD og 5 
% til Dansk Billedhuggersamfund. Afgifter omfatter også afledt salg 
af de udstillede skulpturer indtil 3 måneder efter udstillingens 
afslutning.  
Skulptur Ølgod er forpligtet til at anvende de heraf indkomne 
beløb til næstfølgende skulpturudstilling 

Hvem? Medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund samt gæster fra ind- 
og udland. 
Som medlem kan du invitere billedhuggere, som endnu ikke er 
medlem af Billedhuggersamfundet. Gæsteudstillere skal 
godkendes af Skulptur Ølgod. 
Vi regner med deltagelse fra Estland Tyskland, Sverige, Holland 
Tyskland m.fl. udover Danmark 

Tilmeldingsgebyr Der er intet tilmeldingsgebyr for medlemmer af Dansk 
Billedhuggersamfund, mens danske gæsteudstillere betaler kr. 
500,- i udstillingsgebyr

Tilmeldingsblanke
t

Vil blive tilsendt medio januar..


