
Dansk Bonsai Selskab – Bonsai Festival 

2016 

(Med prisvinderne Mark og Ritta Cooper) 
 

Bonsai Festival 2016  - starring: Prizewinners Mark and Ritta Cooper. 

 

Dansk Bonsai Selskabs Bonsai Festival 2016 bliver afholdt i weekenden, lørdag den 
11. juni kl. 10:00 til og med søndag den 12. juni kl. 17:00. Bortset fra selve 

generalforsamlingen er aktiviteterne åben for alle, også for personer som ikke er 
medlem af Dansk Bonsai Selskab. 

Weekendens program består af præsentationer, demonstrationer og seminarer med 

Mark og Ritta Cooper fra Wales, se beskrivelsen af Mark og Ritta Cooper 
efterfølgende. Desuden afholdes Dansk Bonsai Selskabs ordinære generalforsamling, 

se særskilt information herom. Lørdag aften er der endvidere en ”Venskabsmiddag” 
på programmet. Vi håber på hyggeligt og konstruktivt samvær om vor hobby gennem 
begge dage. Medbring planter til fælles drøftelse under seminarerne. 

Saturday June 11 th 10:00 – Sunday June 12 th 17:00: Presentations and Seminars by Mark and 

Ritta Cooper. 

 



Program 
(Pauser indføres efter behov/brakes will be introduced as required) 

(Ret til ændringer forbeholdes/Changes reserved) 

 

PROGRAM FOR LØRDAG - 11. juni 2016 
Agenda for Saturday 

Kl. 10 - 12: Introduktion af Mark og Ritta Cooper. Introduktion til shohin bonsai. 

Mark og Ritta vil fortælle om dem selv og hvordan de startede med bonsai. Der vil 
blive vist billeder af deres bonsai og fra udstillinger. Deres specielle Shohin interesse 
forklares. Shohin bonsais historie, dyrkning, vedligeholdelse og udstilling. 

Mark and Ritta will introduce themselves and talk about why and when they started with 
bonsai. There will be shown pictures of their bonsais and exhibitions etc.  

Introduction to Shohin bonsai. Sources in Japan, history, exhibitions, care and display. 

 

Kl. 12 – 13: Frokost / Lunch 

Mulighed for at købe øl og vand. Possibility to buy soda or beer. 

 

Kl. 13 – 15: Kusamono (ledsageplanter) seminar  

Præsentation af Kusamono og hvordan det benyttes ved udstilling af bonsai. Seminar 

og demonstration. 

Kusamono, history and use in bonsai display 

 

Kl. 15 – 16: Bonsaihistorier – gennemgang og rådgivning om deltagernes materiale. 

Bonsai histories and stories. Seminar with advice on materials from the participants. 

 

Kl. 16 - 17: Generalforsamling i Dansk Bonsai Selskab. 

Dansk Bonsai Selskabs ordinære generalforsamling. Kun for medlemmer af DBS. 

General meeting Danish Bonsai Society – only for members.  

 

Kl. 18:30: Venskabsmiddag 

 
Dansk Bonsai Selskab vil gerne tilbyde en middag lørdag aften kl. 18:30. Der vil blive 
serveret en forret, buffet og dessert. Vin kan købes til kostpriser. 

NB. Deltagelse i middagen SKAL forudbestilles inden den 1. juni 2016. 
Dette sker ved indbetaling af kr. 225,00 til Dansk Bonsai Selskabs konto i Danske 
Bank 1551   3534102968, angiv venligst navn ved indbetaling. 



We would like to invite you all to the ”Get together Dinner” Saturday evening 18:30 at an 

affordable price of 225 DKK. It is a buffet with the possibility to buy wine or beer. 

Registration and payment before June 1 th to: 

BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK - IBAN DK7930003534102968 

 

PROGRAM FOR SØNDAG - 12. juni 2016 
Agenda for Sunday  
 

Kl. 10 - 12: Udstilling af shohin bonsai – seminar 

Foredrag om udstilling af shohin bonsai. Seminar om teori og praksis for shohin 

bonsai. Gennemgang og rådgivning om deltagernes materiale. 

Benyt denne enestående mulighed for at få inspiration og gode råd. 

Shohin bonsai display seminar. Advice on participants own Shohin bonsai. 

 

Kl. 12 – 13: Frokost / Lunch 

Mulighed for at købe øl og vand. Possibility to buy soda or beer. 

 

Kl. 13 - 15: Seminar og diskussion om teknikker og vedligeholdelse gennem året. 

Seminar/discussion: Refinement techniques, seasonal care, feeding. 

 

Kl. 15 – 17: Udstilling af store bonsai – seminar. 

Præsentation og seminar om teori og praksis med deltagernes materiale i fokus.  

Presentation and seminar: Display of larger bonsais and why – theory and practice 

plus practical with participants own materials. 

__________________________________ 

 

  



PRIS FOR DELTAGELSE I PRÆSENTATIONER OG SEMINARER 
Prices  
 

Gæster: 300,00 kr. pr. dag. 

Medlemmer af DBS: Lørdag: Gratis. Søndag: 200,00 kr.   

(Medlemskab skal forud være dokumenteret i form af indgået kontingentbetaling på 

nedennævnte konto) 

Price: 300 DKK each day for guests.  -  Members: Saturday Free, Sunday 200 DKK 

 

TILMELDING OG BETALING 
Registration and payment  

Dansk Bonsai Selskabs konto i Danske Bank 1551   3534102968, angiv venligst 

navn ved indbetaling. 

Registration and payment to: BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK - IBAN DK7930003534102968 

 

STED 
Venue 

NORDIC BONSAI CENTER, Solvangsvej 36, 4360 Kirke Eskilstrup 
Telefon: +45 2033 2079 

 

ARRANGØR 
Organiser 

Dansk Bonsai Selskab, v/ Erik Pedersen, Engvej 29, 7200 Grindsted 
Telefon: +45 4028 8276 



Mark & Ritta Cooper’s bonsai historie 

Et ægteskab mellem videnskab og bonsai 
 

 

Et ekstraordinært par med en lige så usædvanlig lidenskab, for Japan og alt japansk. 

Mark og Ritta Cooper mødte hinanden I forbindelse med deres arbejde som forskere 

inden for menneskers biologi og fandt sammen gennem deres arbejde. Senere blev de 
gift med hinanden og er gennem årene blevet bundet endnu tættere sammen gennem 
deres kærlighed til Japan. 

Deres interesse for bonsai har, ligesom mange andre mennesker, udviklet sig fra en 

interesse i japanske haver og koi. I starten var det koi og den japanske have der 
havde den store interesse og tanken omkring bonsai begyndte med tanken om, at 

nogle bonsai ville være et godt supplement til deres japanske have og koi dam. 

Nogle af de første bonsai startede de tilbage i starten af 1980’erne, disse træer er 
stadig i deres besiddelse i dag. Drivkraften for deres seriøse passion for bonsai kan 
spores tilbage til deres første tur til Japan i 1986. Dengang blev de helt bedøvet af 

hvad de så der og de har siden den tur været tilbage mindst en gang om året. De har 
besøgt alle de største bonsai udstillinger i Japan flere gange, og de har besøgt 

Kokufu-ten, Meifu-ten, Taikan-ten, Shuga-ten og “Kokufu” for Shohin, Gafu-ten. 

Japanske bonsai planteskoler er blevet fortroligt område for dem begge og 
planteskoleejere er i mange tilfælde endt med at blive gode venner. Det var 

uundgåeligt for dem, at bringe en lille andel af Japan tilbage til UK. Når man elsker 



bonsai og Japan så meget, vil man gå meget langt for at tilvejebringe japanske 
kvalitetstræer til samlingen uanset hvor besværligt det er at få dem hjem fra Japan. 

Mark og Ritta Cooper har en samling af både store bonsai, chuhin, shohin og mame 

bonsai og er regelmæssige udstillere på bonsai udstillinger i Storbritannien og Europa. 

 

I begyndelsen… 

Begge professionelle forskere, der arbejder med Bioscience, mødtes gennem arbejdet 
og blev gift i 1976 

De er begge ivrige gartnere og holder japanske koi 

I 1981 begyndte begge at dyrke bonsai 

I 1986 besøgte de Japan for første gang og er I dag begge dedikerede japan elskere 

De har besøgt Japan mindst en gang årligt I de sidste 15 år I forbindelse med ferier, 
hvor bonsai og koi har været rejsernes primære formål. 

De har besøgt alle de store bonsai udstillinger og de fleste af de bedste bonsai haver, 
og de bedste koi opdrættere i Japan 

Har opbygget en masse venskaber over hele verden gennem disse hobbyer 

 

I slutningen af 90erne – Meget dedikerede hobbyfolk… 

1999 – udstillede ved deres første engelske bonsai udstilling 

Udviklede en dyb interesse i at raffinere teknikker og opstilling af bonsai 

En stor samling af både store og små bonsai træer. 

 

Nu seriøse bonsai entusiaster og totalt afhængige… 

Som amatører inviteres de til at holde foredrag og demonstrationer i mange bonsai 
klubber, og bonsai udstillinger i Storbritannien. 

2003 – Udstillede ved “Ginkgo” bonsai udstilling I Holland for første gang. 

Sidst i 2000 – Nu næsten altid prisvindere ved nationale bonsai udstillinger i UK. 

Ritta udvikler især en meget stor interesse for at kombinere planter såsom kusamono 
(sammenplantning der kan stå i en tokonoma alene), shitakusa (følgeplanter til træer) 

og kokedama (mosbolde med små planter plantet I mosset). 

2009 og 2010 – Vinder af Royal Horticultural Society Gold Medal, Chelsea Flower 
Show for bonsai 

2011 – Udstillede ved det Britiske Shohin Bonsai Selskabs landsudstilling show for 
første gang, og fik førsteprisen. 

2013 – Vandt for “Enestående Træ” pris ved WBFF Internationale fotokonkurrence 

2013 – Organiserede den nationale “Shohin UK” udstilling. 

2013 – Udstillede ved Noelanders Trophy for første gang. 



2013 – Vandt deres første pris ved Noelanders Trophy – første og anden pris for 
shohin bonsai 

2013 – Holdt foredrag / demonstrationer ved deres første internationale udstilling i 

Belgien. 

2013 – Udstillede på den 33. Taikan-ten bonsai udstilling i Kyoto 

2014 – Udstillede ved den 15. Noelanders Trophy – Vandt en nominering 

2014 – Udstillede på den 34. Taikan-ten i Kyoto – Vandt en “Taikan-ten pris” 

2015 – Vandt den 40. Gafu-ten World Shohin Foto pris for deres shohin opstilling 

2015 – Organiserede den anden “Shohin UK” bonsai udstilling 

2015 – Udstillede ved den 16. Noelanders Trophy – Vandt for bedste shohin bonsai 
opstilling og fik hædrende omtale for deres bonsai. 

2015 – Udstillede ved Bonsai Europa vandt for “Bedste Stedsegrøn” og “Bedste 
Opstilling” i udstillingen med en shohin opstilling 

2016 – Udstillede ved den 17. Noelanders Trophy 

2016 – Deltaget i teamet bag den International udstilling “Spirit of Shohin” i april 

 


