
  

 

                                                                                                                               Kjul 11.august.2019 

Kære kollegaer 

Vi håber I nyder sommeren, lidt eller megen ferie og på vej til nye værker, inspirationer, planer        

eller faktisk igangværende arbejder.  

Planlægningen af DBS kommende arrangementer og udstillinger er i fuld gang.  

Besøg hos Rubin Stuk & Søn ApS. Islevdalvej 156 B - 2610 Rødovre - Denmark  

Sæt allerede nu x i kalenderen onsdag den 23. oktober kl. 13 00. Rundvisning på værkstederne, 

svendene er på arbejde. Ud over 3D-scanner, CNC maskine og stenrobot er der investeret i sten 

branchen. Rubin Stenhuggeri ApS.  (Stenhugger delen er i Tølløse sammen med beton afdeling)   

Så nu går det over stuk & sten. Tilmeld dig hos Peter Hesk skulptur@peterhesk.dk  

Paw Rubin glæder sig til at tage i mod jer og fortælle og vise alle de muligheder de kan tilbyde,            

og ikke mindst have en hyggelig eftermiddag sammen. 
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Skulpturbiennale på Ledreborg Slot.  

I 2020 bliver sommerens DBS-udstilling på Ledreborg Slot på Sjælland.                                                   

Den er planlagt som en tredelt udstilling med en udstilling på slotspladsen med deltagelse af et 

mindre antal medlemmer, udstilling i slotsparken og en ”parafrase-udstilling i den Peripatiske Have.  

 

Vi vil prioritere en solid markedsføring højt og planlægger ud fra den forudsætning, at der vises nye 

skulpturer (dvs. skulpturer, der ikke tidligere har været udstillet på Sjælland)                                                              

DBS sørger for PR, opstilling og nedtagning.    

Ledreborg Slot er ikke en økonomisk samarbejdspartner som tilfældet var i Ølgod og 

Dronninglund. Derfor får vi brug for jeres engagement især mht. transport og forsikring.                                                                                          

Vi hjælper gerne med at formidle ønsker om fælles transport, hvor deltagerne kan deles om 

udgiften.  

Bestyrelsen er i øjeblikket i overvejelse om mulighed for at DBS kan yde delvis økonomisk støtte 

til transporten afhængig af konkrete forhold, f.eks. særlig omkostningskrævende udgift til en stor 

skulptur.  

Udstillingen forventes at åbne torsdag den 21. maj og slutter i september 2020 

Mere info og tilmelding til udstillingen følger snarest.  

  

  



 

 

Skulpturudstilling på Dronninglund Kunstcenter 

Medlemmer af DBS indbydes til at deltage på den udendørs temaudstilling:                                                     

”Det er ganske vist… ” Dronninglund Kunstcenter 2020  

Nærmere info om deltagelse følger.   

Efter endt renovering af forpladsen og etablering af en ny flot trappe op til hovedindgangen fejrer 

kunstcenteret åbningen af trappe og forplads i juni 2020.                                                                   

Da der er et begrændset areal til rådighed i skulpturhaven og de nærliggende omgivelser, kan en 

kuratering blive nødvendig.   

Takket være Real Dania, A.P Møller og Det Obelske Familie Fond er det lykkes at sætte en 

renovering igang for 2 mill.  

 

 

Igangværende udstillinger: 

Skulptur Ølgod 2019 HOMO MIGRANS forløber planmæssigt.  

Der har været afholdt to Skoleprojekter mellem en 8. klasse på Ølgod skole og to unge kunstnere 

Pia Pan Pedersen og Rikke Goldbech, hvor de på en uge lavede skulpturer med disse titler ”Panic 

Room” og ”Mirror me” over emner relateret til skulpturudstillingens tema.                                        

Resultatet i form af skulpturerne kan ses ved Ølgod Skole og overfor svømmehallen. 

Projektet er støttet af Statens Kunst fond.  

 

Den franske kunstner Daniel Fillod var inviteret til at bemale en 2 meter høj og 4 tons tung sten 

med motiv, relateret til skulptureudstillingens tema. Hans projekt blev gennemført i offentlighed 

med Ølgodborgere som medlevende publikum og færdiggjort i en proces på 12 dage. Dette 

projektet et støttet af lokal sponsor. Samtidig blev vist en udstilling i kulturhuset af Daniel Fillods 

arbejder i form af malerier, skulpturer og bemalede objekter.  

Se i øvrigt omtale og fotos på DBS hjemmeside.  

Der er mange deltagere på rundvisningerne i Ølgod. De foregår både på dansk og tysk.                                     

Se også Facebook om Skulptur Ølgod.  

 



 

 

 
Henning Elving fortæller om HOMO DIGITALIS menneskets vandring ud i cyberspace og virtual 

reality. ”Artificial Intelligence” af Peter Schudde. På Mejerigrunden ved siden af denne skulptur 

står ”Tidløs vandring” af Lilli Byrum. Et værk skabt ud fra et tegn, en helleristning, ridset af vore 

forfædre for tusinder af år siden i en knogle fra en urokse.  

  

 

Stinne Teglhus guidede rundvisninger i Ølgod. Slægt skal følge slægters gang, ”Hen over Tid” af Jan Agerbo. 

Der knytter sig efterhånden mange interessante fortællinger og morsomme kommentarer til værkerne på 

HOMO MIGRANTS. Der er planlagt 15 guidede rundvisninger torsdage og søndage.  Der udover kan 

rundvisninger bestilles hos Rigmor Beck- Pedersen.  Se katalog på DBS hjemmeside.  

 



 

 

 

 

Kjellerupudstillingen 

Udstillingen “Skulpturby Kjellerup” går vældig godt med så mange besøgende at folderne er blevet 

revet væk og et nyt oplag er i trykken. Der meldes om at flere har vist interesse for at købe værker, 

så det lyder lovende.  

 

Første rundvisning havde Søren d. 11.6. hvor over 100 havde tilmeldt sig. Desværre væltede 

regnen ned, men 35 standhaftige gennemførte rundvisningen på trods af vejret. Efterfølgende har 

der været rundvisninger og d 4.9. afholdes en speciel rundvisning for Museum Jorn. 

 

 

 

De bedste hilsner og forsat rigtig god sommer  

Henning, Henrik, Peter, Frank, Jytte og Stinne  

 

 

 



 

 

 

 


