
 
 
 
 
 
Opråb til ”6. Regionalschau” 
 
Danske og tyske kunstnere i dialog.  
 
Arrangører: 
Künstlergilde Kreis Pinneberg e.V. ( e.V. = registreret forening) 
Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening 
Die Drostei i Pinneberg 
 
Thema: Frit 
 
Udstillingens varighed: 01.07.2017 – 06.08.17 i Die Drostei, Pinneberg 
Efterfølgende udstilling:  19.08.2017 – 24.09.17 i Kunstforeningen samt Rådhuset, begge 
            Haderslev 
I anledning af Pinneberg Drosteis 250. jubilæum i 2017, planlægger Künstlergilde Kreis Pinneberg og 
stiftelsen Landdrostei Pinneberg  i fællesskab  med Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening  denne 
 ”6. Regionalschau”. Det er bevidst ikke fastsat et motto eller et tema, for præsentationen af alle værkerne 
skal fremstå som en aktiv og levende dialog mellem dansk og tysk kunst. 
Vi er meget glade for dette samarbejde og for den mulighed også at kunne vise udstillingen i Danmark. 
 
Deltagere: 
 
Kunstnerne i Region Südholstein og Hamborg og medlemmerne af Künstlergilde Kreis Pinneberg e.V. samt 
medlemmerne af Flensborg Fjords Kunst- og Kulturforening kan søge om deltagelse. Der må indsendes 
malerier, grafiske arbejder, fotografier, installationer, skulpturer og objekter. 
 
Indsendelse: 
 
Hver kunstner kan indsende op til 3 arbejder, som ikke må være ældre end 2 år. Ansøgningen skal foregå 
digitalt, helst via e-mail, dog også via en USB-nøgle, sendt med posten. Indsendte mapper godkendes ikke 
til censurering. 
 
Ved ansøgningen skal der foreligge: 

 
o Arbejderne i JPG-format: opløsning 150 dpi ved ca. 20x30 cm, det svarer til 6MB, sendes 

som vedhæft. Hvis der er behov for det, kan billede filene fordeles over flere mail. 
o En kort CV (ca. 800 tegn i sammenhængende tekst) samt en udfyldt ansøgnings- formular 

(kan downloades ved www.drostei.de) med titel, fremstillingsår, teknik og format af de 
indsendte arbejder. 

 
Adresse: assistenz@drostei.de 
Eller (via post): Stiftung Landdrostei, Stichwort Regionalschau, Dingstätte 23, 25421 Pinneberg 
 
Vær opmærksom på: Indsendelse /indlevering af en USB-nøgle kan kun ske med posten eller i 
Drostei’ s åbningstider. Der er ikke installeret nogen postkasse på bygningen. 
 
 

http://www.drostei.de/
mailto:assistenz@drostei.dk


 
 
 
Ansøgningsfrist: Til og med 31. januar 2017 
Censurering:  April 2017 
 
Du modtager fra os en tilmeldingsbekræftelse med et deltager-nummer. Censureringen sker anonymt. Du 
får ligeledes per mail at vide, om dine arbejder til udstillingen er antaget og i givet fald hvilke samt 
nærmere besked om, hvornår arbejderne skal indleveres. 
 
Planlagt indlevering: 22. – 24. juni 2017. 
 
Arbejderne skal være forsynet med stabilt ophæng. Emballagen skal være forsynet med dit navn pga. 
videretransport. 
 
Transporten fra Drostei til Haderslev sørger arrangørerne for. Efter udstillingen i Danmark transporteres de 
tyske deltageres værker tilbage til Drostei, hvorfra kunstnerne selv skal afhente dem. 
 
Censorerne: 
 
2 medlemmer udnævnes af Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening 
2 medlemmer udnævnes af Künstlergilde Kreis Pinneberg e.V. 
Stefanie Fricke, kunstnerisk ledelse stiftelse Landdrostei 
Jutta Kürtz, Kiel (kulturjournalist) 
Burkhard E. Tiemann, kredspræsident i KreisPinneberg. 
 
Kontakte: 
 
Drostei:  Stefanie Fricke, 04101/210314, s.fricke@drostei.de 
Künstlergilde: Christiane Schedelgarn, 04121/8981714, schedelgarn@gmail.com 
FFKK:  Karin Baum, 0045 7465 4466, baum@mail.dk 
 
Tilmeldingsskema kan downloades under www.drostei.de eller www.kuenstlergilde-pinneberg.de 
Såfremt du gerne vil have din USB-nøgle sendt tilbage, bedes du vedlægge en konvolut forsynet med 
adresse og passende frimærker. 
 

Vi ser frem til din ansøgning 
 
Karin Baum   Christiane Schedelgarn  Stefanie Fricke 
Flensborg Fjords  Vorstand Künstlergilde  Kunstnerisk ledelse 
Kunst & Kulturforening  Kreis Pinneberg e.V.  Stiftung Landdrostei 
 
og sender en tak til vore partnere i Danmark: 
 
Haderslev Kunstforening og Haderslev Kommune. 
 
 
 
 

 
 

mailto:s.fricke@drostei.de
mailto:schedelgarn@gmail.com
mailto:baum@mail.dk
http://www.drostei.de/
http://www.kuenstlergilde-pinneberg.de/

