
 

                                                                                                                       Kjul 12.02.2020 

Kære kollegaer  

Vi håber I er kommet godt ind i det nye år og at vi ser mange af jer på DBS generalforsamling 

lørdag den 29.februar på Clay i Middelfart.    

Husk at tilmelde dig, hvis du ønsker af spise frokost sammen med dine kollegaer. Senest d.16.2.20 

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 

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. 

http://www.claymuseum.dk/
mailto:hg10teglhus@pc.dk


 

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 er vedhæftet. 

 

SIDEN SIDST 

Kjellerup Udstillingen er nu afsluttet og det er gået godt.  

Udstilling har været en succes og kunstnerisk velfunderet. Stor tak og ros til Kjellerup og til Søren. 

Kjellerupegnens Kunstsamling er iflg. Formand Ole Kyed indstillet på fremtidige nye skulpturprojekter.   

Kjellerup udstillingen er en ”god model” og vi vil opfordre vore medlemmer til at lægge kræfter i 

noget tilsvarende i andre byer rundt om i landet.   

Der samles penge ind til køb af skulpturer af Søren Schaarup, Helle Crawford og Henrik Troelsen 

for en samlet værdi af 172.000 k.                                                                                                                           

Til lykke; vi håber salget bliver en realitet.   

DBS underskudsgaranti blev udbetalt til Kjellerup med i alt kr. 19.339,75. 

Skulpturbiennalen 2020 på Ledreborg Slot.                                                                                           

Planlægningen af er i fuld gang. Udstillingsudvalget har holdt flere møder med personalet på 

slottet og med landskabsarkitekten, der er tilknyttet Ledreborg. Indkomne forslag til 

Slotspladsprojektet er under behandling.  

Skulpturudstilling 2020 på Dronninglund Kunstcenter.                                                                               

Sommerens udstilling er en realitet med 35 deltagere fra DBS og 5 udenlandske billedhuggere. 

Mere info følger til deltagerne på de to kommende udstillinger.  

 

De bedste hilsner og på gensyn på Clay 

Henning Elving, Peter Hesk, Henrik Voldmester, Frank Fenriz, Jytte Høeg og Stinne Teglhus  

 


