OPEN CALL
INVITATION TIL KUNSTNERE MED UDENDØRS KUNST-INSTALLATIONER
Åben 2021 i Skulpturparken Blokhus: 1. maj - 30. dec.
Udstillingsperiode: År 2021, evt. udvidelse af år 2022.
Ansøgningsfrist: 15. marts, 2021.

Der vil evt. også være mulighed for opstilling af dine
kunstværker udenfor i det offentlige byrum, såfremt du
og vi finder ud af, at dette er en god løsning.

SKULPTURPARKEN BLOKHUS
– ET KUNST & KULTURCENTER
Velkommen til én af de bedst besøgte
attraktioner i Nordjylland
- og blandt Danmarks Top 50.

Skulpturparken Blokhus besøges årligt af mindst 100.000120.000 gæster.

Vi udvider nu kulturinitiativet ved at arrangere en årlig,
ekstraordinær kunstudstilling i Skulpturparken Blokhus med anerkendte kunstnere fra hele verden til at udstille
deres unikke kunstværker- og installationer i vores veletablerede udendørs park på mere end 20.000 m2.
STØRSTE SKULPTURUDSTILLING
Skulpturparken Blokhus er sandsynligvis den største
skulpturudstilling i Danmark med værker indenfor bl.a.
sand, træ, sten, granit, beton, metal og bronze.
Dine skulpturer vil interagere i vores sanselige haver, der
ud over kunst også- og helt naturligt, byder på et imponerende blomsterhav og planter.
UDSTILLING I DET GRØNNE
Denne udstillings kunstværker placeres primært i de
mange grønne områder - hvorimod sandskulpturspladsen med boder er en del for sig. Blokhus Sandskulptur
Festival har i 2021 temaet: ”Noas Ark”.
Vi beslutter hvor i parken skulpturerne og kunstværkerne bedst placeres, f.eks. inde i strandhaven, cirkelhaven,
skovhaven der også har en sø og en arkade mv.
Din kunst og skulpturer placeres i en unik atmosfære, der
tager de mange tusinde
besøgende med på en enestående rejse gennem kunstens imponerende verden.
Til vigtig info er hele vores park-område indhegnet på
betryggende vis, under opsyn, samt video overvåget.

ANSØGNING OM DELTAGELSE
Ansøgningsfrist 15. marts.
Ansøgninger sendes til: mail@kulturhusetblokhus.dk
Emne: OPEN CALL efterfulgt af kunstnernavn.
Sådan gør du: Venligst sendt os dit kunstner CV. indeholdende navn, e-mail, mobil nr., adresse og fødselsdato.
I beskrivelsen fortæller du, hvilket felt din kunst er inden
for: Skulptur, installation, materiale og forventet størrelse. Upload også mindst fire billeder af din kunst, som kan
vises i Skulpturparken Blokhus. Det er vigtigt at angive
værksdimensioner samt eventuelle særkrav. Angiv endvidere website samt link til sociale medier.
ÅBNINGSCEREMONI
Den 1. maj, 2021 vil der være en officiel åbningsindvielse for sæson 2021 af Skulpturparken - hvortil de nye udstillede kunstværker vil blive markedsført. Vi udarbejder
endvidere et katalog (print og online) over alt parkens
kunst.
ØKONOMI
Skulpturparken Blokhus betaler for forsendelse af kunstværker til Skulpturparken Blokhus. Kunstneren skal selv
sørge for, at kunsten bringes retur til indehaveren, i henhold til udstillingsbetingelserne. Der betales ikke gebyr
for hverken ansøgning eller deltagelse.
Til salg: Fordelingen ved et potentielt salg vil være 75% til
kunstneren og 25% til Skulpturparken Blokhus. (angivet
excl. evt. fragtomkostninger).
Kun udstilling: Der er en direkte henvisning til kunstneren.

Kunst- & Kulturcenter
Èn af de bedst besøgte attraktioner i Nordjylland
– og i ’Top 50’ i Danmark

Skulpturparken Blokhus
•
•
•
•
•
•
•

Udendørs park på over 20.000 m2, hvortil der er adgang mod billetkøb i Kulturhuset velkomstcenter.
Danmarks måske største skulpturudstilling i bl.a. sand, træ, sten, granit, beton, metal og bronze.
Indeholdende sansehaver, smuk beplantning, et hav af blomster - med hyggekroge og borde/bænke.
Opdelt i sandskulpturplads med boder, strandhave, cirkelhave, skovhave med sø samt arkadebyggeri.
Der forefindes nyere grill-pavillon, skovpavillon, pergola samt udstillingsboder i parken.
Legeområder for børn er placeret rundt omkring i parken.
Løbende events og aktiviteter arrangeres året rundt (dog er parken lukket i januar kvartal).

Kulturhuset Blokhus
•
•
•
•
•
•

Indendørs Oplevelsescenter på ca. 2.000 m2. Totalrenoveret og tilbygget i perioden 2013-2019.
Velkomstcenter / reception på 250 m2.
Inspirerende kunstbutik med et stort udvalg af nye og klassiske varer indenfor kunst.
Et helt unikt spise- og mødested.
Café, Orangeri samt flere individuelle møde- og selskabslokaler.
Indendørs skulpturudstilling & vægmalerier.

Arkade Butikker
•
•
•
•
•
•

Indendørs butiksområde på 650 m2, placeret i selve parken - alt er nyopført i 2019.
Et stort udvalg af lokal brugskunst, figurer, keramik, glas, malerier m.m.
Varierende butikker og skiftende udstillinger.
Fokus på lokale kunsthåndværkere og kunstnere.
Arkade Café med lette anretninger.
Tillige 216 m2 selvstændig toiletbygning med tilhørende depotrum, nyopført i 2019.

Selskabs- og mødelokaler
• ”Koncertsalen” med plads til ca. spisende 400 gæster, og plads til det dobbelte ved biografopstilling.
Den store sal indeholder tillige stor scene, med alt i lys- og lydanlæg samt projektoranlæg m.v.
• ”Klitstuen” med plads til ca. 70 spisende gæster.
• ”Havestuen” med plads til ca. 25 spisende gæster.
• ”Vestkysten” med plads til ca. 80 spisende gæster.
• ”Orangeriet” med plads til ca. 144 spisende gæster.
• ”Caféen” med plads til ca. 40 spisende gæster.

			

					
Skulpturparken
			
MÅLGRUPPE & SÆSON
APRIL
•
•
•
•

til

OKTOBER

60-70.000 gæster som mod betaling af entré billet besøger den udendørs park i sommerhalvåret.
Gæsterne er primært fordelt på 60% regionale danskere og på 40% turister (udenlandske såvel danske).
4 store events: Sandskulptur Festival, Træskulptur Festival, Børne-weekend & Blomster-festival.
Tillægsoplevelser i nærheden: Blokhus Strand, Blokhus Klitplantage, bredt udvalg af detailbutikker
og restauranter i nærheden og ikke mindst vores egen restaurant og café.

			
			

Skulpturparken
MÅLGRUPPE & SÆSON

NOVEMBER
•
•
•
•
•

og

50.000-60.000 gæster som mod betaling af entré billet besøger den udendørs juledekorerede park.
Primær event: Magisk Jul med julelandsby samt lys og lydshow.
Gæsterne er primært danskere indenfor en radius på 150 km. samt gæster som har lejet et feriehus.
Gæster: Særligt børnefamilier og familieferie på tværs af generationer.
Tillægsoplevelser i nærområdet: Blokhus Skøjtebane, Blokhus Klitplantage, Blokhus Golfcenter med
vinteråbent samt Museum for Papirkunst, Etly Klarborg Nisser samt mange øvrige butikker der har
åbent hver dag.

			
			

Kulturhuset
MÅLGRUPPE & SÆSON

FEBRUAR
•
•
•
•
•
•
•

DECEMBER

til

DECEMBER

20-30.000 gæster besøger Kulturhuset Blokhus - uden parkbesøg, ifm. fester, selskaber og møder m.v.
Store events: Kunst- & keramikmesse, festmesse x 2, musik- & foredrag, møder- og koncertarrangementer m.v.
Fokus på: Selskaber, fester, konferencer, mødefaciliteter – samt kunstbutik med varer fra ind- og udland.
Primære fester: Bryllupper, jubilæum, fødselsdage, konfirmationer samt mindre selskaber og møder.
Kunstbutikken har åbent dagligt, selvom parken f.eks. måske er vinterlukket.
Gæster i café og orangeri: Særligt børnefamilier og familieferie på tværs af generationer.
Gæster i restaurant: Voksne +30 – særligt regionale gæster med meget stor forespørgsel på overnatningsmuligheder i relation til fester, møder og arrangementer.

VELKOMMEN

til oplevelser med kunst, kultur og gastronomi
- i gåafstand til bylivet, skov, strand og vand.

Vi tilbyder gæsterne over 3.000 m2 topmoderne bygningsfaciliteter,
beliggende på godt 30.000 m2 grundareal
med handicapvenlighed overalt - ude som inde - og med
350 gratis egne p-pladser udenfor døren og lige op ad naturen.

Kontakt os på 88 44 33 88 eller på mail@skulpturparken.dk

Vesterhavsvej 6, Hune · 9492 Blokhus · kulturhusetblokhus.dk · skulpturparken.dk

