
 

                                                                                                                                                                      1. marts 2021 

Kære kollega                                                                                                                                            

Foråret er på vej og det er tid til at fortælle om de kommende aktiviteter i Dansk 

Billedhuggersamfund.  

Vi er klar til at tage hul på nye opgaver med udstillinger og arrangementer som fremmer 

billedhuggerkunst og styrker fællesskabet i vores forening.  

 

Vores årlige Generalforening er udsat indtil til forsamlingsforbuddet er ophævet.  

MEN vi har optimistisk planlagt                                                                                
Generalforsamling lørdag den 29. maj 2021 

Samme dag inviterer vi til inspirationsdag.                                                                                                                              

Sted: Dronninglund Kunstcenter, Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund.                                                  

INDKALDELSE UDSENDES SENERE. 

Inspirationsdag gennemføres i samarbejde med Dronninglund Kunstcenter som forberedelse til en 

stor skulpturudstilling i 2022.  

I lighed med den tidligere store skulpturudstilling i 2018 har Dansk Billedhuggersamfund aftalt 

samarbejde med kunstcentret om en udendørs og indendørs skulpturudstilling i 2022. 

Alle medlemmer inviteres til en dag med snak, inspiration og forberedelse til denne udstilling. 

Tilmelding til Stinne Teglhus på mail: stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM (foreløbigt): 

Kl.12.00 Frokost                                                                                                                                                          

Dronninglund Kunstcenter er vært ved frokost og senere kaffebord                                                                             

Du er velkommen til at tage en ledsager med. 

Kl. 13.00 Generalforsamling 

Kl. 15.00 Kaffe og kage.  

Kl. 15.30 Info og snak om Skulpturudstillingen 2022 Rundvisning ude og inde.  

Hyggeligt kollegialt samvær og evt. fælles aftensmad. 

Overnatningsmuligheder (egenbetaling): Holtegård B&B, LaVendelbo B&B, 

Dronninglund Slot. 

 

mailto:stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk


Aktiviteter i 2021 

Ledreborg:  Som bekendt blev skulpturbiennalen på Ledreborg Slot aflyst i 2020 pga. Corona. 

Ledreborg Slot havde planlagt et forårsprogram med Livsstilsdage i maj 2021, men dette er nu også 

blevet flyttet, nemlig frem til 9. -12. september. 

Der vil hurtigst muligt blive meldt nye datoer ud for Skulpturudstillingen på Ledreborg Slot. 

Skulptur Ølgod: Tilmeldingsfrist rykket til 15.marts 2021. 25 tilmeldte.                                                          

(Se neden for samt vedhæftede fil.)  

Silkeborg Bad. ”Klap lige hesten”. Afvikles efter planen.  Deltagerne er:                                     

Jørn Hansen, Freja Niemann Lundrup, Frank Fenriz, Lars Waldemar, Søren Lyngbye og Trine 

Fenger Guld. Desuden er Asger Kristensen, Steffen Harder og Peter Hesk opfordret til at lave en 

workshop med en gruppe borgere ud fra deres forslag.  

Uddrag af censureringen: "Juryen har i fjerde jureringrunde også forholdt sig lidt til mulige placeringer 

udendørs eller indendørs, så jeg kommer med et oplæg. Vi modtog samlet set et yderst kvalificeret felt af i 

alt 18 projektforslag fra 9 medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund. Havde vi haft flere resurser, ville flere 

af jeres kunstnerkolleger også have været kvalificerede deltagere. Men rammen i år rækker desværre ikke til 

det.”  Iben From, Direktør Silkeborg Bad    

Aktiviteter i 2022 

Skulptur 2022 Dronninglund Kunstcenter d. 19. juni -25.sept. 2022.                                                  

Mere info om skulpturudstillingen følger.   

 

Skulptur Ølgod 2021 ”URBI et ORBI” – en hyldest til byen Ølgod 

                                                             
Forsætter på næste side 

Skulpturforslag sendes til Henning Elving på mail:  he@henningelving.dk 

OBS: NY DEADLINE – 15. MARTS. 

Der kommer stadig nye tilmeldinger efter den nye deadline.  

Alle skulpturforslag er modtaget med glæde og kommer med i årets skulpturudstilling.  

Der ønskes dog endnu skulpturer.  



Alle medlemmer i Dansk Billedhuggersamfund opfordres til at sende forslag.  

2021 er en gennemførelse af Skulptur Ølgod for 10. gang.  

Siden starten i 2002 har udstillinger været med stigende succes både kunstnerisk og økonomisk.  

Byen har sikret økonomisk grundlag for at alle skulpturtransporter til og fra Ølgod har været gratis for 

medlemmerne. Byen har også sørget for og betalt forsikring under udstillingerne. Hvert år har der været et 

salg af mindst én stor skulptur og stigende fra år til år. 

De seneste år har salget været på mellem 400.000 og 700.000 kr.  

Nogle skulpturkøbere har været udenbys, alligevel finder man nu i byen 22 udendørs skulpturer købt 

gennem årene fra udstillingerne. 

Der en bestemt en hyldest værd. Vi opfordrer alle til at deltage i fejringen og på den måde bekræfte 

evnen og lysten til et fremtidigt samarbejde med skulpturprojekter i Ølgod. 

Udstillingen 2021 er en udendørs udstilling. En samtidig indendørs udstilling bliver en markering af Henrik 

Voldmesters mangeårige indsats og samarbejde med Ølgod om skulpturudstillingerne. 

Begge udstillinger åbnes 26. juni. 

 

De bedste forårshilsner fra bestyrelsen  

Henning, Peter, Frank, Helle, Jytte og Stinne  

                                                                                                                     
Træskærer Henrik Woodpek, Skallerup, kommentar til corona vaccine, - det kan kun gå for langsomt! 


