
Dansk Bonsai Selskab og Bonsai Kita i Aalborg, 
inviterer til 

Dansk Bonsai Festival 2015 
 
Dansk Bonsai Festival 2015 afholdes i weekenden, d. 30. til 31. maj 2015 på 
 
Nordkraft 
Kjellerups Torv 1 
9000 Aalborg 
 
Dansk Bonsai Selskabs generalforsamling og festmiddag afholdes samme sted på Azzura. 
 
Program for festivalen: 
 
Fredag: 

Kl. 16:00 - 21:00 Opstilling af udstillingsområde mv. 
Indlevering af tilmeldte bonsai og suiseki  

 
Lørdag: 

Kl. 08:00 - 09:30 Indlevering af tilmeldte bonsai og suiseki. Opsætning af udstilling 

Kl. 10:00 - 10:10 Udstillingen åbnes 

Kl. 10:00 - 17:00 Udstilling åben for offentligheden 

Kl. 10:30 - 17:00 Demonstration v/ Antoni Payeras (Spanien) 
Tilmelding ikke nødvendig 

Kl. 10:30 - 12:30 Shohin bonsai workshop “Udstilling af shohin bonsai” 

v/ Shohin Bonsai Danmark (Morten Albek m.fl.) 

Tilmelding ikke nødvendig og deltagerne opfordres til at medbringe 

shohin bonsai, borde mv. 

Kl. 13:00 - 14:00 Omvisning i udstillingen 

Kl. 15:00 - 16:30 DBS’s generalforsamling på Azzura / Nordkraft 
DBS serverer te/kaffe og vand 

Kl. 19:00 - 21:30 Festmiddag på Azzura / Nordkraft - 3 retter inkl. kaffe. Drikkevarer for 
egen regning. Azzura foretrækker at man betaler med kontanter 

  
Søndag: 

Kl. 09:00 - 10:00 Udstilling åben for udstillere - vanding og soignering 

Kl. 10:00 - 16:00 Udstilling åben for offentligheden 



Kl. 10:00 - 13:00 Talentkonkurrencen - “Dansk Bonsai Talent”. Tilmelding nødvendig 

Kl. 13:00 - 14:00 Omvisning i udstillingen 

Kl. 10:00 - 16:00 Workshop med Antoni Payeras (Spanien). Tilmelding nødvendig 

Kl. 16:00 - 17:00 Udlevering af udstillede bonsai og suiseki 

Kl. 16:00 - 19:00 Nedtagning af udstillingsområde og oprydning 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Udstilling af bonsai og suiseki: 
Alle medlemmer af DBS og Bonsai Kita indbydes til at udstille. 
 
Tilmelding af bonsai, suiseki samt shohin bonsai opstillinger kan foretages via DBS’s 
hjemmesiden under punktet “Bonsai Festival 2015”, hvor der også er en vejledning til hvordan 
det gøres. Nedenstående link kan også benyttes. 
 
Link: http://www.bonsai.dk/udstil 
Udstillingskode: dbs2015 
Vejledning: http://bonsai.dk/udstil/Bonsai_Udstil_Vejledning_2.pdf 
 
Undtagelsesvis kan tilmelding ske via e-mail til erik@bonsai-danmark.dk  
Oplys venligst: Navn på ejer, artsnavn (dansk og latin), stilart, bonsai-type, højde, ønsket 
bredde på udstillingsplads, ca. alder, år i træning, oprindelse af skål. Ved shohin bonsai 
opstillinger, skal alle shohin bonsai nævnes. 
 
Hvis der bliver tilmeldt flere bonsai end der er plads til, vil udstiller blive bedt om at prioritere 
sine tilmeldinger. 
 
Bemærk at der udstilles på eget ansvar. DBS og Bonsai Kita kan ikke gøres ansvarlig for evt. 
tyveri eller hærværk. Udenfor åbningstiden vil lokalerne være aflåst og i åbningstiden vil 
udstillingen være under opsyn. 

 
Sidste frist for tilmelding af bonsai mv. til udstillingen er søndag den 24. maj. 
 
I henhold til nye standarder fra EBA vil der i år blive bedømt og præmieret i 3 grupper: 
 

● Shohin bonsai - bedste komposition (bonsai under 20 cm.) 
● Kifu - bedste bonsai (bonsai mellem 20 og 37 cm.) 
● Dai bonsai - bedste bonsai (bonsai over 37 cm.) 

 
Størrelsesangivelsen er vejledende, f.eks. vil stilarter som kengai (kaskade) og bunjin-gi 
(literati) blive indplaceret i en gruppe, ud fra det overordnede udtryk og skålens dimensioner. 
For gruppen Kifu bonsai kan kompositionen indgå i bedømmelsen, hvis det er nødvendigt for 
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kunne udpege en vinder, som udgangspunkt vil det i år være hovedtræet der indgå i 
bedømmelsen.  
 
For alle grupper gælder, at løvfældende og stedsegrønne bonsai deltager på lige fod og at det 
er tilladt at udstille med billedrulle mv. Hvis man ikke ønsker at deltage i bedømmelsen og 
præmieringen, skal det fremgå af tilmeldingen til udstillingen. 
 
 
Konkurrencen “Dansk Bonsai Talent”:  
Hvis der er deltagere nok, vil der vil blive afholdt talentkonkurrence, hvor deltagerne i løbet af 
3 timer skal fremstille en bonsai ud fra givet materiale. Materialet leveres af DBS, og det 
tilstræbes at materialet er ensartet for alle deltagerne. Præmien til Danske Bonsai Talent 
2015, er et væsentligt tilskud til rejse og ophold ifm. EBAs talentkonkurrence i 2016. Medlem 
af DBS’s bestyrelse Tommy Nielsen er ansvarlig for konkurrencens gennemførelse, og det 
forventes at Antoni Payeras vil stå for bedømmelsen. 
  
Tilmelding via formular (link sidst i denne invitation) eller formular på DBS’s hjemmeside 
under punktet “Bonsai Festival 2015”. 
 
Regler for konkurrencen findes på DBS’s hjemmeside under punktet “Medlemsinformation”. 
 
NB !  Sidste frist for tilmelding til konkurrencen er søndag den 17. maj. 
 
 
Workshop med Antoni Payeras: 
Ved workshoppen vil man få hjælp til at designe og arbejde videre på en bonsai eller et bonsai 
grundlag. Ønsker man at deltage, skal man derfor medbringe et passende materiale til 
formålet. Antoni udvælger det materiale, der egner sig bedst for ham at arbejde med. På 
workshoppen vil der være plads til ca. 12 deltagere.  
 
Tilmelding via formular (link sidst i denne invitation) eller formular på DBS’s hjemmeside 
under punktet “Bonsai Festival 2015”. 
 
Pris for aktiv deltagelse i workshoppen er kun kr. 150. 
 
Sidste frist for tilmeldinger og betaling for workshop er onsdag den 20. maj. 
 
 
Festmiddag - lørdag aften:  
Festmiddag foregår på Azzura / Nordkraft og består af en 3 retters menu inkl. kaffe. 
Drikkevarer for egen regning. Under festmiddagen vil bedømmelse og præmiering af de 
udstillede bonsai blive offentliggjort. 
 
Tilmelding via formular (link sidst i denne invitation) eller formular på DBS’s hjemmeside 
under punktet “Bonsai Festival 2015”. 
 
Sidste frist for tilmeldinger og betaling til festmiddag er onsdag den 20. maj. 
 



 
Overnatning: 
På DBSs hjemmeside findes en oversigt over overnatningsmuligheder i Aalborg. Oversigten 
indeholder 4 hoteller i rimelig afstand fra Nordkraft, og som har et fornuftigt prisniveau. 
Oversigten indeholder desuden 2 campingpladser og et vandrehjem, disse ligger alle et godt 
stykke fra Nordkraft, og stort set ved siden af hinanden. 
 
 
Handelsboder: 
Det er muligt at opstille handelsboder ifm. Dansk Bonsai Festivalen. Kontakt DBS’s kasserer 
Erik Pedersen på telefon 4028 8276 eller e-mail erik@bonsai-danmark.dk for plads. 
 
 
Medlems marked: 
DBS opfordrer medlemmerne til medbringe bonsai, bonsai-grundlag, skåle mv. til et medlems 
marked, hvor man kan købe, sælge eller bytte med andre medlemmer. Her kan du måske få 
afsat de træer, du ikke har tid til at arbejde med, til andre interesserede, eller finde det du 
lige mangler. 
 
 
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 meget til at se jer alle til et forhåbentligt vellykket arrangement. 
 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af DBS’s bestyrelsen og Bonsai Kita 
 
Erling Klysner - formand for DBS 
 
 
 
Tilmeldingsformular: 
 
TILMELDING 
 
Efter tilmelding vil man modtage en email, der bekræfter tilmeldingen og orienterer om 
hvorledes betaling finder sted. 
 
Dansk Bonsai Selskabs konto i Danske Bank er 1551 3534102968. (regnr. / kontonr.) 
Husk at angive navn på betalingen. 
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