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Kære Kollegaeer 

De røde æbler løsner let                                                                                                                                                          

fra træets trætte kviste.                                                                                                                                                         

Snart lysner kronens bladenet,                                                                                                                                                                           

og hvert et løv må briste.                                                                                                                                                

Når aftensolen på sin flugt                                                                                                                                                         

bag sorte grene svinder,                                                                                                                                                                                   

og årets sidste røde frugt                                                                                                                                                                       

den tungt og mildt os minder.  

 Alex Graff. Sensommersang. 

Selv om efteråret slutter gråt i gråt og vådt og kalenderen siger, at vi går over til vinter på søndag, 

vil vi med disse stemningsfyldte strofer fra ”Septembers himmel er så blå”, sende jer en 

efterårshilsen med en kort opdatering fra nogle at årets DBS-begivenheder.  

Mødet hos Rubin Stuk og Søn i Rødovre onsdag den 23. oktober forløb godt.                                                                                                   

En interessant og hyggeligt eftermiddag med god tilslutning.                                                                                 

Idéer til lignende arrangementer modtages gerne.  



 

  
Rubin Stuk & Søn ApS Rødovre 

 

Ølgod udstillingen HOMO MIGRANS sluttede med et stort overskud, der betyder at DBS´s 

underskudsgaranti ikke blev taget i brug. Vi får endda penge på kontoen fra provision af salg.                 

Det endelige regnskab foreligger i december.   

Skulpturby Kjellerup fejrede byens 150 års fødselsdag med deltagelse af 25 billedhuggere fra DBS 

og 42 skulpturer. Se mere på Skulpturby Kjellerup/ Kjellerupegnens Kunstsamling.  



Skulpturby Give 14.sæson. Melder om en god sommer med 75 skulpturer. 18 kunstnere har 

leveret 21 nye værker, mange fra DBS. 13 succesfulde guidede rundvisner. Den 14. december 

afholdes for tredje gang isskulpturfestival med 10 kunstnere, der i blandt medlemmer af DBS.  

Sculpture Eksperiment Silkeborg.  SAMTALE - S.E.S.2019.                                                                                                               

Et samarbejde mellem Kunstcenter Silkeborg Bad, Silkeborg Højskole og Dansk 

Billedhuggersamfund gjore det muligt at skabte en række skulptur-workshops i det offentlige rum i 

Silkeborg, alle under tematikken samtale.   

I efterårsferien havde 8 medlemmer af DBS således den store fornøjelse at arbejde med elever fra 

højskolen og borgere fra byen på i alt seks vidt forskellige workshops i Silkeborg by og ude ved 

søerne.  Det blev et spændende og meget alsidigt samarbejde.                                                                       

Se mere på Kunstcenter Silkeborg Bad under UDSTILLINGER og på fb. 

SAMTALE - S.E.S. 2019 

 
Jørn Hansen                                                                  Lars Waldemar                                                               

  
Peter Hesk og Steffen Harder                                    Jytte Høeg og Stinne Teglhus  
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Ole Schjører Hansen                                                Henrik Voldmester 

 

SAMTALE – S.E.S. 2019 

 

 

 

 

Kommende udstillinger i 2020  
 

DBS Skulpturbiennale 2020 Ledreborg Slot 
Tilmelding senest den 1.dec.2019 på mail: jytte.hoeg@gmail.com  

 

Dronninglund Kunstcenter 2020 Indendørs skulpturudstilling   

Se vedhæftede indbydelse.  

Tilmelding senest den 15,. dec.2019 til Stinne Teglhus på mail. hg10teglhus@pc.dk  

 

DBS Generalforsamling lørdag den 29.februar på CLAY Keramikmuseum.  

Program for dagen følger.  

 

 

 

De bedste hilsner fra  

Bestyrelsen  

 

Henning, Henrik, Peter, Frank, Jytte og Stinne  
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