
Dansk Bonsai Selskab og Keyaki Bonsai klub inviterer til 

Bonsai Festival  2014  

Dansk Bonsai Selskabs årsmøde i Værløse og Farum 

I weekenden den 24.-25. maj afholder Dansk Bonsai Selskab årsmøde i  Kulturhuset 

”Satellitten” i Værløse, (Udstilling mm.) samt Farum Kulturhus ”Stien” 

(Generalforsamling). Arrangementet, der foregår i samarbejde med Keyaki Bonsai 

klub, omfatter bl.a. udstillinger, konkurrence og workshop. 

 
Weekendens program: 

Fredag d. 23 maj Kulturhuset ”Satellitten” Bymidten 46, 3500 Værløse, 

16-19 Klargøring til udstilling, workshop, mv. Bonsai kan indleveres. 

Lørdag d. 24 Maj Kulturhuset ”Satellitten” Bymidten 46, 3500 Værløse, 

8:30-10 Indlevering og registrering af bonsai mm til udstilling, samt 

 opsætning af udstilling 

10- 16 Udstillingen åben for publikum 

10:30–13:30 Talentkonkurrence 

12-15:30 Mentor Workshop  

14-15 Rundvisning på udstillingen   

16:00 Udstillingen lukker 

kl 18:30 Festmiddag på Furesø Steak House, Bymidten 50, Værløse, 
 efterfulgt af præmie-overrækkelse  

Søndag d. 25 Maj 

Farum Kulturhus ”Stien” Stavnsholtvej 3, 3520  Farum, Auditoriet 

9 - 11 Generalforsamling 

Kulturhuset ”Satellitten” Bymidten 46, 3500 Værløse, 

10- 16 Udstillingen åben for publikum 

12-15:30 Mentor Workshop  

14-15 Rundvisning i udstillingen   

16  Udstillingen lukker.  

16- 17 Udstillede materialer udleveres - Oprydning. 

Ret til ændringer forbeholdes. 



Mentor Workshop 

Workshoppen vil komme til at foregå over begge dage, med danske bonsai eksperter 

som mentorer.  

Derfor opfordres I/medlemmerne til at medbringe egnede grundlag til formålet.  

Dette er alle tiders chance for at få designet sit bonsaigrundlag til en lovende bonsai.  

Det er gratis at deltage i workshoppen. Forhåndstilmelding til  kbj@buddig.dk  

Husk værktøj mm. 

 

Udstilling. 

Alle medlemmer indbydes til at komme med bonsai og opstillinger til udstilling. 

Ligesom de foregående to år, vil der udover gode, ”færdige” bonsai og Shohin (A), 

være mulighed for at udstille bonsai på vej. (”Prebonsai” B); dog kan medlemmer, der 

har planter i A-udstillingen ikke modtage præmier for planter i B-udstillingen.  

Der kan udstilles med billedrulle og/eller andre følgegenstande.  

Der udstilles og opbevares på eget ansvar. Uden for åbningstiden er lokalerne aflåst; 

men der er ikke nattevagt. I åbningstiden vil udstillingen være under opsyn.  Dette 

gælder også søndag formiddag. 

Der uddeles præmier til Årets bonsai, Bonsai – hædrende omtale, Bonsai - bedste 

opstilling, Årets Shohin-bonsai (opstilling), Shohin-bonsai (opstilling) – hædrende 

omtale, Bedste bonsai på vej  

 

Tilmelding af bonsai. 
Tilmelding af bonsai, Shohin, samt shohinopstillinger til A udstillingen skal ske via 

udstillingshjemmesiden, hvor der også er en vejledning til hvordan det gøres. 

Link:  http://www.bonsai.dk/udstil 

Udstilkode:  dbs2014 

Vejledning:  http://bonsai.dk/udstil/Bonsai_Udstil_Vejledning_2.pdf 

Undtagelsesvis via e-mail til kbj@buddig.dk  Oplys venligst om muligt: Ejer-navn, 

Artsnavn (dansk + latin), stilart, bonsai-type, højde, ønsket udstillingsbredde, ca. 

alder, år i træning, skål-oprindelse.  

Hvis der bliver tilmeldt flere træer end der er plads til, vil udstiller blive bedt om at 

prioritere sine tilmeldte træer. 

 

Tilmelding af "Bonsai på vej" 
Tilmelding af Bonsai på vej skal ske via e-mail til kbj@buddig.dk  Vedhæft "nu-

billede" samt 2-4 "før-billeder".  

    

Sidste frist for tilmeldinger af bonsai og Pre-bonsai er søndag den 11. maj. 
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Talentkonkurrence  

Der vil blive afholdt talentkonkurrence, hvor deltagerne i løbet af 3 timer skal 

fremstille en bonsai ud fra givet materiale, der er tilstræbt at være ens for alle 

deltagerne. Præmien til bedste danske bonsaitalent 2014 er et væsentligt tilskud til 

rejse til EBAs talentkonkurrence i 2015. Tilmelding til Klaus Buddig (kbj@buddig.dk ) 

med angivelse af navn og evt, klub).  

Sidste frist for tilmelding er søndag den 11. maj. 

 

Salgsboder 

Der vil ikke i år være mulighed for handlende. 

 

Festmiddag 

Festmiddagen vil blive afholdt på Furesø Steak House,  Bymidten 50, Værløse. 

Lækker "Festmiddag"  til 250,- pr. person. Drikkevarer købes for egen regning. 

Tilmelding senest den 11. maj til gregers.gamborg@live.dk  

Forhåndsbetaling til bankkonto: 1551 - 3534102968 

 

Overnatningsmuligheder: 

Se f.eks: 

o http://www.ryethojgaard.dk/ 

o http://lautruppark.dk/ 
o http://www.danhostel.dk/availability?view=list&all_hostels=1&region=17 

 

Hjælp  

Som altid, er der meget der skal gøres for at få et sådant arrangement til at fungere. 

Der skal sættes borde op, udstillingsvægge, stole, podier, lyssætning mv. så vi har 

brug for din hjælp til at stille det hele op fredag (fra kl.16). Vi skal også have det hele 

taget ned søndag efter at udstillingen er lukket kl.16. 

 

Vi glæder os utroligt meget til at se jer alle til et forhåbentligt vellykket arrangement. 

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen. 

Erik Pedersen 

PS. På hjemmesiden www.bonsai-danmark.dk  kan foruden supplerende oplysninger 

hentes en plakat, som man er velkommen til at printe ud og hænge op på relevante 

steder. 
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