
                Tilmeldingsblanket til KS Sønderhaludstillingen 

Nyvangsvej 40, 8963 Auning 
 

 

 

Tilmelding sendes til mail: kssonderhald@gmail.com 
 

Senest den 20. september 2020 
 

Indlevering af kunst: Nyvangsvej 40, 8963 Auning 
Billedkunst: Mandag den5.okt. + Tirsdag den 6.okt. kl 12-18 
Kunsthåndværk: Fredag den 9.oktober kl. 16-18 

Alle kunstværker mærkes med Navn og Pris 
 

 
Billedkunst:  max 3 malerier pr. kunstner.   

Titel: Størrelse: 

    

    

    

   
Kunsthåndværk: 

Art: Antal: 

  

  

  

Brug for plads: ca. mål  

Medbringer selv underlag, opsatser mm.  

Borde udlånes efter ønske: brug for antal bord     

 

Tema 2020: Der tages udgangspunkt i FN’s verdensmål no.14 – Livet I havet.  Se næste side  

Titel: Størrelse:    50x50cm 

  
   

Til medlemmer Kryds Dage i uge 42 

Hjælp ved klargøring/ ophængning    

Opsyn på udstillingen kl 13-17    

Arbejdende kunstner, angiv dag    

Hjælp ved oprydning efter udstilling   Lørdag kl 13 

Fælles spisning    Lørdag kl 18 

Til Ikke medlemmer 

Ønsker du at blive medlem af KS Kunstforening Sønderhald?                250kr/år  

Ønsker du at blive medlem af KS-Værksted (forudsætter medlemskab)      100kr/år  

 For at deltage i Kunstforeningen Sønderhald 2020 udstilling som ikke medlem, skal der                 

 indbetales 150kr ved tilmelding. 

 Beløbet indsættes på konto 9324-3244410498   Mærket med navn og SHU2020 

  
  
Medlem af KS-Kunstforening Sønderhald:     JA___________    Nej ____________ 

 
Navn:       _____________________________________________________________________________  
 
Adresse: _____________________________________________________________________________ 
 
Tlf./mobil:  _________________________________________ 
  

E-mail:      _________________________________________ 
 
HUSK e-mail adressen, så vi kan sende yderligere informationer til dig! 

    

mailto:kssonderhald@gmail.com


    

KUNSTFORENINGEN SØNDERHALD – KS 

 

SØNDERHALD UDSTILLING 2020 UGE 42  
 

I år er det besluttet, udover den almindelige udstilling, også at lave en udstilling med et tema fra et at  

FN’s  17 verdensmål. Bestyrelsen for KS har valgt mål 14: Livet i havet – se nedenstående beskrivelse 

 

Krav:  Der tages udgangspunkt i FN’s verdensmål no14 

Alle materialer og kunstarter kan anvendes 

Kunstværket skal måle 50x50cm og være hængbart 

Uanset materiale, ingen ramme 

Værket skal være monteret til ophængning  

  

 
 

   MÅL 14: LIVET I HAVET 

BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIG BRUG AF           

VERDENS HAVE OG DERES RESSOURCER 

 

 

Livet i havet er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. 

 

Verdenshavene - deres temperatur, kemi, strøm og liv – driver de globale systemer, som gør Jorden beboelig for 

mennesker. Håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed, men også for 

afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser.  

  

Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og kystområder. Men i dag bliver der 

overfisket med omkring 30 procent, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproducere 

bæredygtigt. 

  

Verdenshavene absorberer omkring 30 procent af den CO2, der produceres af mennesker, og der er sket en stigning i 

havforurening på 26 procent siden starten af den industrielle revolution. Havforurening, som hovedsageligt stammer 

fra landbaserede kilder, er ved at nå et alarmerende niveau. I gennemsnit er der 13.000 stykker plastikaffald på hver 

kvadratkilometer i havet. 

  

Verdensmålene for bæredygtig udvikling skaber en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og 

kystnære økosystemer i forhold til landbaseret forurening og adresserer påvirkningerne af havforsuring. Bedre 

bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer gennem international lovgivning vil også bidrage til at 

afbøde nogle af de udfordringer, som vores verdenshave står overfor.  

https://verdensmaalene.dk/maal/14

