
Invitation til SKULPTUR 2018 Dronninglund 

 
 
Det er med glæde, vi kan invitere medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund til at 
deltage i den store skulpturudstilling på Dronninglund Kunstcenter i 2018  
Udstillingen arrangeres i et samarbejde mellem Dronninglund Kunstcenter og Dansk 
Billedhuggersamfund.  
 
 
Adresse: Dronninglund Kunstcenter, Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund  
  

INFORMATION: 
Udstillingsperiode:                       Lørdag d.9.juni - søndag d.2.september 2018 
                                                        
Fernisering:                                   Lørdag d.9.juni kl 14.00.Program for dagen følger.  
 
Tilmelding senest:                        10.oktober 2017.  Se vedhæftede blanket.     
 
Afhentning af værker:                 Fra mandag d.16. april. Hvor værkerne skal være klar til 
                                                       afhentning.          
Tilbagelevering af værker:          Efter 3.september 2018. Information følger. 
          
Antal tilmeldte værker:                Der kan tilmeldes 3 større udendørs værker og 3 mindre                      
                                                       indendørs værker( max.60 kg pr.stk for indendørs værker) 
 
                                                       Planlagte værker eller værker under udarbejdelse kan  
                                                       tilmeldes ved hjælp af modelfotos /skitser. 
 
                                                       Udstillingsudvalget forbeholder sig muligheden for at                                                                          
                                                       vælge blandt den enkelte kunstners tilmeldte værker af                                                                               
                                                       hensyn til udstillingens helhed, pladsforhold og sikkerhed.                                                                                                                             
 
Transport:                                     Transport til og fra udstillingen foretages af Dansk              
                                                       Billedhuggersamfund og er omkostningsfri for de   
                                                       deltagende kunstnere. 
                                                       Information vedrørende transport følger i 2018 



 
Forsikring af værker:                   De udendørs værker kan ikke forsikres og udstilles for  
                                                       kunstnerens eget ansvar og risiko.  
                                                       De indendørs værker er forsikrede. 
                                      
 Sikkerhedskrav:                De udstillede værker skal have en størrelse og robusthed,                   
                                                      samt være udført i materiale, der kan tåle en placering i det                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                      offentlige rum. 
                                                      Værkerne skal kunne placeres direkte på terræn og kunne 
                                                      stå sikkert, så de ikke kan væltes eller flyttes. 
                                                                                                                                                                                                 
Provision:                  15 % i provision ved salg af udendørsskulpturer.  
                                                       30% i provision ved salg af indendørs skulpturer. 
 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Peter Hvid Jensen  (Formand for Dronninglund Kunstcenter) 
Søren Schaarup og Stinne Teglhus (Dansk Billedhuggersamfund) 
 

VIGTIGT! 
Foto af dine skulpturer, modeller eller skitser skal vedhæftes tilmeldingen med 

beskrivelse af sikker forankring / fastgørelse. 
Husk navn og nr.der referer til tilmeldingsblanketten. 
 

Tilmeldingen fremsendes senest den 10. oktober 2017 pr. mail til :  
 Stinne Teglhus : hg10teglhus@pc.dk 
  
 Spørgsmål ang, tilmelding og udstilling til Stinne på tlf 23 72 64 19  

mailto:hg10teglhus@pc.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


