
ÅRETS UDFLUGT  
MED DANSK BILLEDHUGGERSAMFUND  

   

Indbydelse til inspirationsdag på 
DRONNINGLUND KUNSTCENTER  
for medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund. 

SØNDAG den 27. August 2017 kl. 12.30 - 17.00 
  
Kunstcentret inviterer i samarbejde med DBS til en uforpligtende 
studiedag som optakt til den store Skulpturbiennale Dronninglund 
2018.   

  
PROGRAM: 

Vi mødes i cafeen kl. 12.30  
(Kunstcenteret åbner kl. 11.00 og der er gratis entré) 

Velkomst v/ Formand for Dronninglund Kunstcenter Peter Hvid Jensen  
og Formand for Dansk Billedhuggersamfund Søren Schaarup. 

Præsentation af deltagerne.  



  
Frokost kl. 13.00 – 13.45 Kunstcenteret er vært. 
Ledsagere er velkomne og kan spise med for 75,00 kr. 

14.00 Orientering om retningslinjer for den indendørs udstilling                                                                        
v/ kunstnerisk leder Jette Abildgaard.                                                                                                         
Orientering om placeringer af større skulpturer udendørs v/ billedhugger Stinne Teglhus, DBS.   

(Forventninger, muligheder og rammer for deltagelse på udstillingen i og ved kunstcenteret samt i 
Dronninglund by.)  

Rundvisning på udearealerne, skoven og grusgraven samt mulighed for individuel inspiration.  

15.00 - 16.45 Dialog og - inspirationsmøde 

Oplæg v/ Søren Schaarup.  

Indhold: Der lægges op til at de deltagende kunstnere kan indgå samarbejdsrelationer med lokale / 
regionale partnere om kunstneriske projekter.  

Orientering om kommunens midtbyplaner og udsmykning af rundkørsler i Dronninglund                                                          
v/ Viceborgmester Karsten Fredriksen og formand for Kulturudvalget Margith Chemnitz. 

Orientering om samarbejde med virksomheder v/ Direktør Keld Pedersen, Nordex Food A/S.  

Orientering om Dronninglund Borgerforenings planer for kunst i byen v/ Allan Danielsen. 

Forud for mødet udsendes invitation til Brønderslev Kommune, lokale / regionale virksomheder, 
institutioner og organisationer, som kunne have interesse i kunstnerisk samarbejde med en eller 
flere af de deltagende kunstnere. Invitationen vil indeholde inspiration til mulige kunstneriske 
projekter.  

På mødet får de deltagende kunstnere og eksterne deltagere mulighed for at byde ind med konkrete 
ideer til og tanker om et sådant samarbejde. 

16.45 - 17.00. Orientering om Skulptursymposium Dronninglund 2018  

 Muligheder og forventninger /v Stinne Teglhus  

17.00 Afslutning (Kunstcenteret er åbent til kl. 18.00) 

Kl. 18.00 Buffet på Dronninglund Kunstcenter. 
  



Et tilbud til jer der har tid og lyst, dog mindst 10 kuverter. 
Pris pr person 200,-  

  
TILMELDING:  
Vil du være med denne dag, bedes du tilmelde dig  
senest tirsdag den 1. august 2017 til Stinne Teglhus. Mail: 
 Hg10teglhus@pc.dk  

Husk også at skrive din adr. på.  
Vi sender en deltagerliste ud, så der er mulighed for fælles transport.  

Ved tilmelding til BUFFET indbetales 200,- senest søndag den 20. august.  
(Der er mulighed for overnatning på Dronninglund Hotel og Dronninglund Slot)   
  
Har du spørgsmål vedrørende inspirationsdagen eller udstillingen 
så kontakt Stinne Teglhus på Tlf.: 23 72 64 19 
  
Skulptur Biennalen 2018 realiseres i et samarbejde mellem DBS og Dronninglund 
Kunstcenter, Dronninglund Erhvervsforening, Dronninglund Borger -og Turist 
forening, Kunstcenterets Venner og Brønderslev Kommune. 
  
Med venlig hilsen  
Peter Hvid Jensen / Søren Schaarup / Stinne Teglhus  

   

mailto:Hg10teglhus@pc.dk


 


