
 
Invitation               
til deltagelse i Symposium på 

Dronninglund Kunstcenter 2018 
I forbindelse med SKULPTUR 2018 DRONNINGLUND afholder 

Kunstcenteret i samarbejde med lokale virksomheder, 

Dronninglund Slot og Dansk Billedhuggersamfund et symposie 

med aktiviteter i tre perioder i løbet af juni-juli-august. 

Skulpturbiennalen åbner lørdag den 9. juni kl. 14.00 og slutter 

søndag d. 2. september kl. 17.00  

Følgende datoer er valgt til symposier af seks dages varighed med to-tre 

kunstnere af gangen, der arbejder sammen eller hver for sig:  

Tirsdag d. 19.juni - søndag d. 24. juni. Uge 25 

Tirsdag d. 17.juli -  søndag d. 22. juli.   Uge 29 

Tirsdag d. 7. aug. - søndag d. 12.aug.   Uge 32 



                                                                                                                                                     

Hvert symposium løber fra tirsdag kl. 13.00 til søndag kl. 17.00 og følger således 

Kunstcenterets åbningstid. I denne periode vil kunstnerne arbejde i et opstillet telt 

syd for selve Kunstcenteret eller et andet sted i området. Kunstnerne vil arbejde 

med materialer – primært genbrug m.v. fra 7 forskellige lokale virksomheder, der 

har lovet at sponsorere materialer til projektet.   

Der kan vælges mellem ET af følgende materialer: 

1) Tagsten i ler. Forskellige typer og farver som enten er udgåede modeller eller behæftet med 

fejl  

2) Højstyrkebeton og store trækonstruktioner. Trækonstruktionerne er et restprodukt fra 

støbning af bl.a. trapper, altaner og broer i beton. Mulighed for at arbejde med egne forme på 

fabrikken og få hjælp til at fylde dem med højstyrkebeton.  

3) Akrylplader i mange farver, størrelser og tykkelser. Pladerne er fra 3-10 mm tykke og 

max 1x1 meter, dog ikke nødvendigvis kvadratiske. Nogle er gennemsigtige andre helt tætte.    

4) Jernskrot. Restgitter fra laserskæring i plader med forskellig tykkelse fra 1-10 mm i stål. 

Afskårne stumper i rørmateriale af varierende dimensioner og længde.  

5) Træemballage. Paller og træ  

6) Blikdåser. 2x 10.000 stk tomme bemalede blikdåser 10 cm x 10 cm x10 cm 

7) Papir og karton. Blandede farver  

NB. Se mere om alle materialerne i medsendte billag. 

Sådan søger du om at deltage: 

Du skal fremsendes skitser og beskrivelse af det påtænkte værk, der viser, at det er 

muligt at fremstille et ”færdigt” kunstværk af de valgte materialer.  

Et udvalg bestående af repræsentanter fra virksomhederne, Dronninglund 

Kunstcenter og Brønderslev Kommune udvælger de billedhuggere, der skal deltage i 

symposiet. Herefter etableres kontakt mellem de udvalgte billedhuggere og 

virksomhederne med henblik på detailplanlægning af projekterne, der efterfølgende 

skal godkendes af Dronninglund Kunstcenter.  

Kunstnerne der forventes at deltage i symposiet, skal forpligte sig til: 

a. At arbejde selvstændigt på at færdiggøre et kunstværk i Kunstcenterets 

åbningstid tirsdag til søndag i den udvalgte uge. 

b. At forestå mindst 3 rundvisninger på skulpturstien og indendørs på 

kunstcenteret.  

c. At deltage i en middag med gæster fredag aften kl. 17-22 og her fortælle om 

arbejdet, kunsten og karrieren.   



Som modydelse tilbyder Kunstcenteret:  

a. Overnatning med morgenmad og middag på Dronninglund Slot tirsdag til 

lørdag (5 nætter) samt frokost tirsdag til søndag på Kunstcenteret.  

b. Halv kørselsgodtgørelse fra hjem til Dronninglund Kunstcenter  

c. Et honorar på 5.000,- 

Der bliver udarbejdet PR materiale om symposiet, kunstnerne, værkerne og 

virksomhederne. 

Kunstværket bliver på Dronninglund Kunstcenter indtil udstillingen slutter, og kan 

derefter afhentes af den virksomhed, der har bidraget med materialer.                 

Ønsker virksomheden eller kunstneren ikke at beholde værket forbeholder 

Dronninglund Kunstcenter sig ret til selv at overtage eller skrotte værket.  

 

Ansøgningsfrist søndag den 11.marts 2018 

Ansøgning sendes til  

DRONNINGLUND KUNSTCENTER                                                                                     

Thorup Hedevej 1                                                                                                                          

9330 Dronninglund 

Mrk. SYMPOSIUM  

Eventuelle spørgsmål ang. symposiet rettes til Stinne Teglhus på mail 

hg10teglhus@pc.dk 

 

Dronninglund Slot 

mailto:hg10teglhus@pc.dk


 

                                                                    

            

  

 

 

 

 

 

 

 


