
 

 

                                                                                                                                          Kjul, Vendsyssel 25.02.19           

Kære Kollegaer 

Her har I opdateringer på aktuelle begivenheder, deadlines og kommende udstillinger i DBS´ regi. 

Først gælder det den indendørsudstilling på Egedal Rådhus i Ølstykke. Fernisering den 1. marts kl. 14.00                                                

Igen i år har alle vores medlemmer fået muligheden for at deltage på denne udstilling og 23 billedhuggere 

har indsendt værker. Kunstrådet har valgt at udstille alle og dermed fordoblet budgettet. De påtænker også 

at købe et par af værkerne. Hver deltager bliver honoreret med 1.500,- af Egedal Kommune.                         

Vi håber mange af jer har mulighed for at komme til åbningen. Udstillingen slutter fredag den 12. april, hvor 

værkerne skal afhentes mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. 

”SES 19” Skulpturelt Eksperimentarium Silkeborg 2019: Samtale-Workshops. Deadline 4. 3. 2019. 
Hvis du har lyst til at arbejde med mennesker og skulpturer, skal du sende dit forslag til Iben From, 
Silkeborg Bad.  from@silkeborgbad.dk Se tidligere udsendte deltagerbetingelser.                               
Der bliver udvalgt 6 projekter, der hver honoreres med 20.000,- 



Skulptur Ølgod 2019 ”HOMO MIGRANS, Menneskets evige vandring”.                                                              

Åbner lørdag den 25. maj kl. 14.00. Slutter søndag den 29. september 2019.                                                                                                                                                               

Det bliver en anderledes DBS udstilling. Vi glæder os til at vise jer resultatet til sommer.                                    

Der er antaget 75 værker ud af 112 indkomne forslag.                                                                                                            

22 DBS medlemmer har fået antaget 49 værker. Der kommer knap så mange af de store tunge udenlandske 

værker som planlagt, pga. transportudgifterne fra f.eks. Finsk Karelen eller Sicilien til Ølgod.                 

Skulptur Ølgod giver transportstøtte på 2x100 euro pr udstiller. DBS medlemmer får gratis transport af 

værkerne. Vi har dog tilsagn om deltagelse fra Finland, Tallinn, Rusland, Litauen, Sverige, Tyskland, Italien, 

Holland og Danmark.                                                                                                                                                        

Der udgives katalog med tekster og fotos af samtlige ca. 75 værker.  

Skulpturby Kjellerup 2019 ”Kunst og bevægelse- bevægelse i kunsten”                                                              

Åbner lørdag den 8. juni. Slutter den 31. december 2019.                                                                               

Udstillingen er på skinner og 25 medlemmer af DBS markerer med 44 værker at Kjellerup i år fejrer 150 års 

byjubilæum. Søren mødes med bestyrelsen for Kjellerupegnens Kunstforening medio marts, hvor de vil 

vurdere skulpturernes placering i byrummet og planlægge det videre forløb frem til ferniseringen 8.juni. 

Alle deltagere vil snarest efter dette møde få besked om afhentning af værker og andre praktiske 

informationer.  

DBS Skulpturbiennale 2020.                                                                                                                                                   

Kikker vi lidt fremad til 2020, er aktive medlemmer i gang med at undersøge mulige placeringer for 

biennalen.                                                                                                                                                                             

Fra Dronninglund til Kongens Have, Ledreborg Slot eller ”Nationalpark” Kongernes Nordsjælland?   

Kommende DBS Udstillinger.                                                                                                                                                      

Skulle I have gode idéer til udstillinger eller forslag til udstillingssteder, hvor vi i fællesskab kan promovere 

DBS, hører vi gerne om det.  

 

Nyt Medlem i DBS, Tina Kallehave. Vi byder hjertelig velkommen til Tina Kallehave fra København NV.  

                                    
”Håndtryk” af Tina Kallehave  

 

De bedste hilser og på gensyn  

Henning, Henrik, Peter, Jytte og Stinne  


