
Som medlem af Dansk Bonsai Selskab får du: 

 

● Kontakt til et netværk af erfarne danske bonsai- og suiseki kunstnere, samt lokale bonsai klubber. 
Både medlemmer og lokale bonsai klubber arrangerer møder, workshops mv. rundt i landet. 

● Et nyhedsbrev, der udsendes periodisk via e-mail (PDF). 
Nyhedsbrevet orienterer primært om hvad der sker i selskabet, og ind imellem er der bidrag fra 
medlemmerne i form af artikler eller fotos. 

● Dansk Bonsai Selskab er ansvarlig for en åben facebook gruppe, hvor det bl.a. er muligt at dele fotos 
af bonsai og suiseki, inspirerer og diskutere, samt få gode råd fra andre medlemmer. Bestyrelsen 
benytter også facebookgruppen til at orienterer om nyheder mv. 

● Dansk Bonsai Selskab driver hjemmesiden www.bonsai-danmark.dk, hvor man kan finde 
informationer om selskabet, samt en blog, hvor bestyrelsen løbende orienterer om nyheder mv. Det 
anbefales at oprette et abonnement på bloggen, således at man løbende får information om nyheder 
på hjemmesiden. 

● Deltagelse i ”Dansk Bonsai Festival” 
Festivalen er en årlig begivenhed, hvor der er mulighed for at mødes med ligesindede fra hele 
landet. Ved festivalen er der bonsai og suiseki udstilling, workshops, foredrag og demonstrationer, 
samt en festmiddag hvor præmiering af udstillingen findes sted. Festivalen arrangeres som 
hovedregel i samarbejde med en lokal bonsai klub, hvorved festivalen flytter rundt i Danmark. 
Festivalen afholdes over en weekend og ligger ofte i maj eller juni måned. 

● Deltagelse i konkurrencen ”Dansk Bonsai Talent” 
Dansk Bonsai Selskab afholder årligt en amatør talentkonkurrence. Konkurrencen afholdes med det 
formål, at sende vinderen til European Bonsai Association’s - New Talent Competition (EBA’s NTC) i 
det efterfølgende år. DBS yder tilskud til deltagers rejse og ophold. 

● Mulighed for at udstille ved European Bonsai Associations årlige kongres. 
Dansk Bonsai Selskab får hvert år stillet udstillingspladser til rådighed. Pladserne tildeles af DBS’s 
bestyrelse efter ansøgning. 

 

 

 

Som nyt medlem får du, ved indmeldelsen i selskabet, tilsendt hæftet ”Grundregler for bonsai dyrkning” 
(Eller tilsvarende materiale). Hæftet er skrevet og redigeret at medlemmer af selskabet, og udkom i år 2000.  

http://www.bonsai-danmark.dk/

