
Det er ganske vist...

Udstillingen arrangeres i samarbejde med Dronninglund Kunstcenter, 
Fyns Grafiske Værksted og Dansk Billedhuggersamfund.

Medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund udstiller skulpturer på grundetagen,
 og på 1.sal sammen med grafik fra medlemmer af Fyns Grafiske Værksted. 

Kældergalleriet bliver indrettet til grafisk værksted. 
Det vil desuden være muligt for medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund at 

udstille enkelte værker udendørs.

Du inviteres hermed til at deltage i en stor indendørs udstilling på 
Dronninglund Kunstcenter i 2020

Indendørs skulpturudstilling
Det er ganske vist…
- Størrelse max 1,5 x 1,5 m - 
-vægt max 50 kg - 
-antal værker max 5

- Indendørs skulpturer skal tage afsæt i det 
eventyrlige tema: Det er ganske vist…                   
Materialevalg frit

Udendørs skulpturudstilling
Ingen tema
- Størrelse max 1x2m 
- vægt max 1000 kg 
- antal værker 1

Materialevalg frit



SALG                                                                                                                                                  
Ved salg af indendørs skulpturer betales 35% i 
provision, 30% til Dronninglund Kunstcenter og 
5% til DBS. 
Ved salg af udendørs skulpturer betales 15% i 
provision, 10% til Dronninglund Kunstcenter og 
5% til DBS.
  
FORSIKRING                                                                                                                                       
Værkerne er forsikrede af Dronninglund Kunst-
center under udstillingen. 

SÅDAN TILMELDER DU DIG                                                                                                                                              
Du skal tilmelde dig ved at sende en mail til 
Dronninglund Kunstcenter/Stinne Teglhus: 
hg10teglhus@pc.dk   
Venligst noter om du ønsker at udstille både 
inde og ude.
                                     
Alle medlemmer er garanteret optagelse af 
af mindst én skulptur og max fem skulpturer, 
afhængig af pladsforhold. Antal afgøres på 
grundlag af indsendt værkfortegnelse med 
fotos/skitser. 
           
DEADLINES                                                                                                                                             
Tilmelding senest den 15. dec. 2019, 
gerne med skitse/ foto af værker.    
                                                                                                                                     
Indsendelse af din værkfortegnelse 
den 1. marts 2020 med skitse/ fotos.

Indlevering af indendørs skulpturer senest 
den 1. juni 2020.
   
Der er mulighed for opmagasinering af skulp-
turer ved Dronninglund Kunstcenter fra den 
1.maj 2020.
                                                                        
Vi koordinerer transport og udbetaler kørsels-
godtgørelse på 2 kr. pr. km. til transportør, ikke 
pr. billedhugger.
 
Bemærk: Der er kun mulighed for et begræn-
set antal udendørs skulpturer. Meddelelse 
herom senere. 

SERVICEOPLYSNING                                                                                                                                      
Fyns Grafiske Værksted optager løbende nye 
medlemmer, hvis du gerne vil deltage med 
grafik.

Fyns Grafiske Værksted
+45 6613 9973
fynsgrafiskevaerksted@gmail.com
                                                                                                       

ÅBNING AF UDSTILLINGEN                                                                                    
Søndag den 21. juni 2020
DRONNINGLUND KUNSTCENTER                                                                                                                     
Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund          
                                                                                                               
Se mere om Dronninglund Kunstcenter på 
www.dronninglund-kunstcenter.dk 

Dronninglund Kunstcenter har modtaget 
fondsstøtte til en ny belægning på forpladsen 
ved indgangspartiet og en helt ny trappe. Den 
vil blive indviet i forbindelse med åbningen af 
udstillingen.
                                                                                                                                                      

De bedste hilsner fra                                                                                                                                   
Dronninglund Kunstcenter 

Hen over tid



DBS Skulpturbiennale Dronninglund 2020

Dronninglund Kunstcenter Indendørs udstilling

Guckerne i gården Fuglemanden på Herrens mark


