
Dansk Bonsai Festival 2016 - Udstilling i Fredericia 

Medlemmer af Dansk Bonsai Selskab indbydes til at udstille bonsai o.l. ved vort store 

udstillingsarrangement i Messe C i Fredericia den 28. – 30.  oktober 2016, som en del af Nordens største 

kreative messe ”Kreative dage”. Vi har et stort areal i en sidehal til hovedhallen, hvor der er gennemgang til 

frokostrestauranten. Der er således rigtig god plads til DBS, og vi åbner op for alle former for bonsai og 

suiseki. Der kan udstilles på sort baggrund og med ledsageplanter og andet tilbehør, herunder billedruller.  

Alle tilmeldte kan forvente at få mindst en bonsai/opstilling  udstillet. På standen arrangeres 

demonstrationer ved danske bonsaieksperter, talentkonkurrence samt arbejdende værksted.  

Der er brug for hjælpere til opstilling og nedtagning, udstillingsvagt, etc. kontakt  erik.hanne@mail.dk, eller  

pr. telefon: 6139 7109 

Udstillere og hjælpere, der jævnligt er til rådighed gennem minimum to dage har gratis adgang til hele 

messen: ”Kreative dage” (Normalpris 115 kr. for en dagsbillet). Andre DBS medlemmer kan bestille 

adgangskort til favørpris (80 kr.).  Anmodning om adgangskort til erik.hanne@mail.dk, eller erik@bonsai-

danmark.dk ,eller  pr. telefon: 6139 7109, eller 4028 8276. (Bestil i god tid – inden 20. oktober). 

Se nærmere om Messen: Kreative dage 2016 her: 

http://www.messec.dk/kalender/2016/kreative-dage-2016.html  

Der gøres opmærksom på, at udstillingen varer 3 dage. Hvis det er helt umuligt at udstille i 3 dage; men 

udstilling i 2 dage ( lø+sø) ønskes, kan det lade sig gøre i enkelte tilfælde efter særskilt aftale. 

Tilmelding  af bonsai o.l. til udstilling foretages på http://www.bonsai.dk/udstil/  SENEST DEN 20. OKTOBER. 

Udstillingskoden er i år: DBS2016. Oplys venligst: 

Bonsai navn (Dansk og helst også latin), stilart, højde, alder (total/træning), evt. tilbehør, ønsket plads samt 

billede. Endvidere bedes tilkendegivet, om man er villig til at udstille ved EBA i Belgien 2017. 

Følgende priser uddeles: Bedste Bonsai, Bedste Shohin (opstilling, planter under ca. 22 cm), Bedste Kifu (22- 

ca. 36 cm), Bedste løvfældende bonsai, Publikumsfavorit. Endvidere uddeles EBA prisen, udvalgt blandt de 

medlemmer der vil udstille på EBA.  

For hver af de første 4 kategorier udvælges et antal nomineringer af de bonsai/opstillinger, der er med i 

opløbet. 

Spørgsmål vedr. arrangementet, herunder tilmeldinger, kan rettes til erik.hanne@mail.dk, eller 

erik@bonsai-danmark.dk,eller  pr. telefon: 6139 7109, eller 4028 8276. 

Udstillingskomiteen håber vi ses til en vellykket bonsaiudstilling. 

p.u.v. 

Erik Pedersen 
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