
 

Invitation til  2022’s store DBS-skulpturudstilling 
 

 

”FORUNDERLIG SKULPTUR-NATUR” 

på Dronninglund Kunstcenter 

Kære kollega 

Det er med stor glæde, at vi har mulighed for at invitere dig til at deltage i 

skulpturudstillingen på Dronninglund Kunstcenter 2022. Udstillingen er et 

samarbejde mellem Dronninglund Kunstcenter og Dansk Billedhuggersamfund. 

SÅDAN TILMELDER DU DIG                                                                                                                                           

Send en mail til Dronninglund Kunstcenter/Stinne Teglhus:                                                        

Stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk                                                                                                                  

Så modtager du en udstillingskontrakt.                                                                          

Forhåndstilmelding! inden den 15. december 2021  

 

TRANSPORT & FORSIKRING - Betales og varetages af Dronninglund Kunstcenter                                                                                                                                                              

SALG - Indendørs skulpturer betales 35 % i provision, heraf 5 % til DBS                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Udendørs skulpturer betales 20% i provision, heraf 10 % til DBS 

UDSTILLINGSPERIODE: 18. juni - 18. september 2022                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                                     

Der uddeles 3 priser på hver 10.000 kr blandt deltagerne                                                            

Publikums Prisen - ”Bedste oplevelse” ifølge publikum, som skal begrunde valget 

Natur Prisen - Et værk der på forunderlig vis spiller sammen med naturen 

Nytænknings Prisen – Samspil mellem Materialer, udtryk, filosofi og idé  

 

VIGTIGE DATOER                                                                                                                                                                                

Senest 1.marts 2022 indsendes værkfortegnelse med skitser/ fotos af værker                                                                 

Max 5 udendørsskulpturer og 5 indendørsskulpturer.                                                 

Afhentning af skulpturer fra d. 1. maj.                                                                         

Indlevering af skulpturer på Kunstcentret senest 1. juni 2022 

Skulpturer under 300 kg skal forankres forsvarligt - ellers kan de ikke forsikres.                                     

Vægt på indendørsskulpturer max 40 kg.                                                                                             

Transport: Opsamlingssteder for mindre skulpturer på Fyn, Sjælland og Jylland. 

Større skulpturer skal være fastgjort på paller placeret på kørefast underlag.                      

De bliver afhentet af lastbil med truck. Store skulpturer, som det ikke er muligt at 

placerer på paller, afhentes med kranbil.  

Skulpturer der har været udstillet på Kunstcenter kan ikke deltage på udstillingen.                                                                                                    

Transportkasser skal være af træ/ kraftig plastik og kunne genanvendes til 

returnering af skulpturer. HUSK: Navn på alt emballage.                                                               

Skulpturer der ikke er forsvarligt emballeret, kan ikke afhentes af vognmanden.  

Spørgsmål ang. deltagelse i udstillingen til:                                                                 

Stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk    

De bedste hilsner og på gensyn  

Dansk Billedhuggersamfund og Dronninglund Kunstcenter 

Henning Elving, Stinne Teglhus, Birgitte Bødker, Peter Hvid Jensen                                                                                                                                                                                                 


