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Kære Kollegaer                                                                                                             

Med årets sidste nyhedsbrev fra jeres gamle forening, vil vi sige tak for året der gik og ønske jer alle 

en rigtig glædelig jul og et godt skulpturelt nytår 2020 fyldt med inspiration, virkelyst og 

arbejdsglæde.  

Giv jer selv, her midt i juletravlheden, et øjeblik til refleksion og eftertanke, så bliver der måske 

plads til gode idéer, der kan spire frem i det nye år. Vi er spændt på at se, hvad I frembringer i 2020. 

Husk at benytte jer af DBS hjemmeside, hvor vores webmaster Jørgen Falck gerne bringer fotos og 

tekst om nye udstillinger og afsløringer af større værker under menupunktet:                              

”Medlemmernes egne udstillinger”. Mail til Jørgen Falck: jørgenfalck@icloud.com 

 

DBS GENERALFORSAMLING 2020 

Lørdag den 29. februar 2020 afholdes DBS generalforsamling på ”Clay”.   

Keramikmuseet CLAY, Grimmerhus, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart. 

www.claymuseum.dk                                                                                                                             

Gratis adgang denne dag for medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund.  

Museet åbner kl.10.00 

 

mailto:jørgenfalck@icloud.com
http://www.claymuseum.dk/


Dagens program:  

Kl.12.00 Frokost. DBS serverer 2 håndmadder og en øl eller vand. 

Vi beder medlemmerne om tilmelding til frokost                                                                                                                               

senest søndag den 16. feb.2020 til Stinne Teglhus på mail: hg10teglhus@pc.dk   

Kl. 13.00 Guidet rundvisning på udstillingen CLAY TODAY med Keramiker Niels Huang, som er aktuel 

på udstillingen.  

Kl. 14.00 afholder DBS generalforsamling                                                                                                                                           

OBS. Kontingentet skal være betalt ellers har du ikke stemmeret.  

Kl. 15-15.30 kaffe og kage 

 

CLAY er et levende samtidsmuseum og Nordens eneste specialmuseum for  keramisk 

kunst, kunsthåndværk og design.                                                                                                  

Den aktuelle udstilling genforener for første gang i 25 år keramikerne i Clay Today. 

Man kan desuden opleve et udvalg af værker skabt af  udenlandske kunstnere. 

Dagsorden, nye forslag, formandsberetning og udkast til regnskab kommer efter 

nytår. 

 

I 2020 er der indtil videre planlagt disse 3 projekter: 
 

     

Konkurrence om midlertidig skulptur/skulpturer på Ledreborg.  

Medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund inviteres til konkurrence om 

tidsbegrænset skulpturprojekt på Slotspladsen.                                                                                        
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Frist for tilmelding: Den 15.jan 2020                                                                                                 

Se vedhæftede fil med invitation og konkurrencebetingelser.  

I tilknytning til skulpturbiennale 2020 på Ledreborg har vi planlagt et nyt projekt og 

ny form, nemlig ”midlertidig skulptur”. Ideen er en manifestation af Dansk 

Billedhuggersamfund i et stort format.  

Det midlertidige skal ses i tre forhold:                                                                                                                        

1/Slotspladsen ønskes aktuelt kun anvendt midlertidigt til skulptur. 2/ materiale kan 

af økonomiske årsager ikke være for omkostningskrævende. 3/ som følge heraf vil 

de valgte skulpturer sandsynligvis kun være holdbare i et begrænset tidsrum.  

I forslag til skulptur(er) er det vigtigt med så grundig en beskrivelse som muligt – 

med illustrationer (tegninger, fotocollage el. lig.) og forslag til solid og sikker sokkel. 

Der må ikke graves på pladsen eller benyttes jordspyd.  

Bemærk også deadline 15. jan. 2020.  Dette har sammenhæng med ansøgningsfrist 

til Statens Kunstfond.  

Se i øvrigt betingelser i den vedhæftede invitation. 

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

DBS Skulpturbiennale 2020 Ledreborg  

Udstillingen åbner Kristi himmelfartsdag den 21. maj og slutter den 27. september  

Endelig Værkfortegnelse fra allerede tilmeldte medlemmer med skitse/fotos sendes 

senest den 1. marts til Jytte Høeg: jytte.hoeg@gmail.com                                                

 

Skulptur- og grafikudstilling Dronninglund 2020 

Udstillingen åbner den 21. juni og slutter den 13. september  

Skulptur- og grafik udstilling arrangeres i et samarbejde mellem Dansk 

Billedhuggersamfund, Fyns Grafiske Værksted og Dronninglund Kunstcenter.  

Endelig værkfortegnelse med skitse/foto senest den 1.marts til Stinne Teglhus: 
hg10teglhus@pc.dk                                                 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Transport tur/retur Ledreborg  

Bestyrelsen har i forbindelse med planlægningen af Skulpturbiennalen 2020 på 

Ledreborg Slot fået et par henvendelser fra medlemmerne angående transport af 

skulpturer til og fra udstillingen. Dansk Billedhugersamfunds velfungerende 

transportordning er på ingen måde afskaffet, den fungerer, når vi har en økonomisk 

samarbejdspartner, som vi f.eks. har haft i Ølgod gennem 14 år. Ledreborg Slot er 

ikke en økonomisk samarbejdspartner.                                                                              

                                                                                  

Transporten af vores værker er altid en udfordring for os billedhuggere. DBS sørger 

for PR, opstilling og nedtagning, men er selv sagt nødt til også at sørge for, at 

pengene passer. Vi kan derfor ikke tillade os at lege julemænd og love gratis transport 

til og fra Ledreborg, før vi har råd til det.  (Transportudgiften til Dronninglund 2018 

løb op i mere end 200.000 kr.)                           

Først når vi kender svaret fra de fonde, vi har søgt om støtte, ved vi, hvor stort et 

beløb DBS kan bidrage med.   

Indtil da må vi appellere til medlemmerne om forslag til, hvordan transport kan opnås 

bedst og billigst. DBS giver tilskud til transporten, ligesom bestyrelsen er behjælpelig 

med koordinering og formidling af ønsker om fælles transport, hvor deltagerne deles 

om udgiften.  

Det mener vi er en fair løsning.  

 

Til gengæld er Ledreborg Slot et vigtigt udstillingssted, kendt for sine store 

sommerkoncerter med blandt andre Danmarks Radios Ensemble, livsstilsmesser og 

firmaarrangementer, som tiltrækker et stort publikum.  

Alt i flotte historiske rammer midt i den smukke natur. Altså et vældig givende 

udstillingssted, som kan forene os om at gøre en særlig indsats.  

Det sociale i foreningsfælleskabet DBS består i, at vi alle hjælper hinanden.  

  

 

De bedste jule og nytårshilsner fra  

 

Henning, Peter, Henrik, Frank, Jytte og Stinne  

 

 

 

 

 

 


