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Kære kollega  

Har du lyst til at prøve kræfter med nye materialer?  



Så har du muligheden i Dronninglund til næste år, -såfremt vi kan skaffe penge til projektet. 

Til ansøgningerne har vi brug for en ”interesse tilkendegivelse” fra medlemmerne i DBS.  

 Brønderslev Kommune i samarbejde med Dronninglund Kunstcenter og DBS arbejder intenst for at 

symposiet skal blive en realitet, der kan være med til at synliggøre skulpturudstillingen.  

Der er nogle deadlines for ansøgninger bl.a. ”Kulturpuljen” med ansøgningsfrist d. 29. sept. 2017 

Hvis du med så kort varsel kan beslutte, om det har din interesse, vil vi være meget taknemmelige. 

Der er IKKE tale om en bindende tilmelding, blot en interesse tilkendegivelse.  

Følgende materialer vil blive stillet til rådighed:  

Højstyrkebeton - store støbeforme i lakeret træ (se fotos øverst) –træpaller/kasser – tegl /tagsten – 

blikdåser- papir – etuier – jern – akryl mm. 

Det drejer sig foreløbig om ugerne 26-29-32 i 2018 med 3 billedhuggere af gangen i 6 dage.  

Når vi kender svarene fra Region Nordjylland, Kulturpuljen og div. fonde, sender vi en indbydelse 

ud med præcis beskrivelse og tilmelding til symposiet.   

Send en mail til Stinne Teglhus, senest den 28.9.17, hvis der er nogle materialer der kan friste:  

hg10teglhus@pc.dk 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Symposiet skal foregå som åbent, arbejdende værksted, og være med til at tiltrække besøgende til kunstudstillingen.  

Der vil i det åbne call til kunstnere være fokus på, at de skal være med til at bryde konventionerne og være villige til at 

arbejde med nye materialer.  

Det er et vigtigt fokuspunkt, at der arbejdes koncentreret og synligt med PR og marketing af både udstilling og 

symposium, så disse events understøtter hinanden, og der kan tiltrækkes nye alders- og målgrupper.  

Virksomheder donerer materialer, som kunstnerne skal arbejde med. Dette kan bl.a. indebære, at kunstnerne skal 

udføre arbejdet på virksomhedernes lokaliteter.  Dette synliggøres og føres tilbage til Kunstcenteret, f.eks. ved 

livefeed fra disse arbejdsstationer, så arbejdet kan følges fra Kunstcenteret. 

Følgende poster skal indgå og specificeres: 

- PR/marketing 

- Honorar, kost og logi for deltagende kunstnere 

- Donerede materialer (kan indgå som medfinansiering i ansøgningsmateriale) 

- Materialehåndtering (fragt, opstilling og bortskaffelse) 

- Medfinansiering (herunder arbejdstimer) 

- Partnerkreds og støtte til udstillingen (ét samlet budget) 

- Telte/arbejdsstationer (livefeed, lys/projektører, tyverisikring, lignende  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De bedste hilsner  

Symposieudvalget på Dronninglund Kunstcenter 

mailto:hg10teglhus@pc.dk


 


