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Quedens Gaard museerne
Quedens Gaard karréen skal renoveres og 
indrettes til nyt museumscenter med Jacob 
A. Riis Museum, heksemuseum m.m. Hør 
arkitekt Jørgen Overby og museumsdirek-
tør Flemming Just fortælle om planerne.

Arr.: Sydvestjyske Museer
5. maj 2018 kl. 14:00

SÆRARRANGEMENTER
tilmelding: www.kulturklub.dk

• At støtte  det kulturelle miljø i Ribe.

• At fremme kendskabet til Ribe som regionens 
 kulturelle centrum.

• At erhvervs- og kulturlivet drager nytte af 
 hinanden gennem arrangementer og samarbejde.

• At kulturinstitutionernes udbud er åbne for 
 virksomhedernes medarbejdere og kunder.

• At yde økonomisk støtte til byens mest markante 
 kulturinstitutioner: Museet Ribes Vikinger, 
 Vadehavscentret, Ribe VikingeCenter, 
 Ribe Kunstmuseum.

TEGN ET 
MEDLEMSKAB

Kontakt Kulturklub Ribe:

• Erling Pedersen, formand
 Tel. 76 88 16 05
 ep@logitrans.com

• Sune Holm Johansen, kasserer
 Tel. 89 89 98 18
 sujo@jyskebank.dk

Yderligere informationer findes på
www.kulturklub.dk
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Hammershøi på Ribe Kunstmuseum
Kom i nærkontakt med verdenskunsten. 
Hør om, hvordan man arbejder med nogle 
af landets mest kostbare kunstværker. Se 
udstillingen Guld og Grønne skove. Ordrup-
gaard 100 år.

Arr.: Ribe Kunstmuseum
26. juni 2018 kl. 17:30

Regnar Lodbrog i Ripa
Hør fortællingen om sagnhelten og 
drageslageren Regnar Lodbrog. Gå på 
opdagelse i Ripa blandt barske vikinge-
krigere og mærk jorden ryste - hvis I tør. 
En hyggelig familiedag i jeres tempo.

Arr.: Ribe VikingeCenter
4. august 2018 kl. 11:00

Trækfugle i Ribemarsken
Tag med naturvejlederne ud på kanten 
af Vadehavet. Vi kigger fugle gennem 
superteleskoper og hører beretningen 
om fuglenes næsten umulige rejse og 
altafgørende rast i det flade Vadehav.

Arr.: Vadehavscentret
3. september 2018 kl. 17:00

KULTURKLUBBENS
FORMÅL



Vis Ribe frem for samarbejdspartnere fra ind- og 
udland. Præsentér det allerbedste!

Ribe er en sværvægter på felter som natur og 
kulturhistorie:

• Danmarks ældste by
• Europas smukkeste mindre by
• Nationalpark Vadehavet
• UNESCO Verdensarv
• Vikinger - et internationalt brand
• Ribe Domkirke - to Michelin stjerner
• Ypperlig dansk malerkunst

  

GRATIS DELTAGELSE 
i særarrangementer

Personalearrangementer
De fire attraktioner arrangerer hvert år helt særlige 
oplevelser kun for medlemsvirksomhederne.

Det er en oplagt mulighed for at skabe fælles oplev-
elser med medarbejderne og deres familier.

Læs om særarrangementerne og tilmeld online nu 
på www.kulturklub.dk

Receptioner og åbninger
Attraktionerne inviterer medlemsvirksomhedernes 
ledere til aktuelle receptioner og åbninger af 
udstillinger.

INSPIRERENDE
mødelocations

Hold f.eks. møde i nye, anderledes og inspirerende 
omgivelser. Hold møde på attraktionerne!

Kontakt attraktionerne for mulighederne omkring:

• Lokaler
• Bespisning
• Spændende mødebreaks

RABAT 
på guidede rundvisninger

FORDELE GULD SØLV BRONZE
Gratis adgang til attraktionerne
for virksomheden *

Bestyrelse, ansatte 
og deres familier

Bestyrelser, ansatte 
og deres familier

Bestyrelser, ansatte 
og deres familier

Gratis adgang til attraktionerne for 
virksomhedens forretnings forb. Ubegrænset Max. 8 personer Max. 4 personer

Gratis deltagelse 
i årets fire særarrangementer Max. 20 personer Max. 8 personer Max. 4 personer

Guidede rundvisninger Gratis 25% rabat -

Lær Ribe og omgivelserne godt at kende! 

Brug de fire attraktioner og få nogle gode oplevelser 
sammen med kolleger, familie og gæster. Virksom-
hedens ledelse, medarbejdere og gæster har fri 
adgang til fire stærke oplevelsessteder:

Ribe Kunstmuseum
www.ribekunstmuseum.dk

Ribe VikingeCenter
www.ribevikingecenter.dk

Vadehavcentret
www.vadehavscentret.dk

Museet Ribes Vikinger
www.ribesvikinger.dk

GRATIS ADGANG
til attraktionerne

*  Mod forevisning af medlemskort. Guld-medlem får 6 medlemskort. Sølv-medlem 4 kort. Bronze-medlem 2 kort. Hvert medlemskort giver fri entré 
 for op til 5 personer. OBS! Medlemskort kan ikke benyttes på Ribe VikingeCenter under det Internationale Vikingemarked.
 Nærmere information om medlemsfordele på www.kulturklub.dk


