
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 hin-
 anden 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 og Jacob A. Riis Museum
 Ribe VikingeCenter
 Vadehavscentret
 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

KULTUR
KLUBBEN

RIBE

BLIV MEDLEM

MEDLEMSFORDELE

SÆRARRANGEMENTER

KULTURKLUBBENS
FORMÅL

Som medlem af Kulturklub Ribe, får virksomheden, 
dens ledelse, medarbejdere og gæster adgang til fem 
stærke oplevelsessteder:

Ribe Kunstmuseum
www.ribekunstmuseum.dk

Vadehavcentret
www.vadehavscentret.dk

Ribe VikingeCenter
www.ribevikingecenter.dk

Museet Ribes Vikinger
www.ribesvikinger.dk

Jacob A. Riis Museum
www.jacobariismuseum.dk

Brug denne oplagte mulighed for at skabe fælles 
oplevelser i virksomheden. Læs om attraktionernes 
særlige arrangementer for Kulturklubben Ribe på
www.kulturklub.dk

GRATIS ADGANG
til attraktionerne

RABAT
på guidede rundvisninger
Ribe er en sværvægter på felter som natur og kultur, 
så hvorfor ikke vise Ribe frem for samarbejdspartnere 
fra ind- og udland. Kontakt attraktionerne og book 
en guided rundvisning med rabat.



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 forretningsforb. Ubegrænset Max. 8 personer Max. 4 personer

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

Guidede rundvisninger Gratis 25% rabat -

*  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

Vadehavsfortællinger på Vadehavscentret
Kulturudstillingen ‘Vadehavsfortællinger’ minder os om nogle 
af vadehavsområdets skelsættende perioder som hvalfangst, 
okseudskibning, digebyggeri, turisme, Nationalpark og Ver-
densarv. Kom med på denne rundvisning i udstillingen og bliv 
klogere på Vadehavets fascinerende kulturhistorie. 

Mødested: Vadehavscentret
Onsdag 15. maj 2019 kl. 19:30

Jacob A. Riis Museum
Som hårdtslående journalist og fotograf blev han den 
væsentligste igangsætter af sociale reformer i New York. 
Det nye museum om bysbarnet Jacob A. Riis åbner i 2019 
i Riis’ barndomshjem i Sortebrødregade, og Kulturklubben 
Ribe inviteres indenfor på rundvisning.  

Mødested: Jacob A. Riis Museet
Søndag 25. august 2019 kl. 14:00

Tilmelding på www.kulturklub.dkSÆRARRANGEMENTER
Edvard Munch på Ribe Kunstmuseum
Oplev den verdensberømte norske kunstners kendte motiver 
og farverige træsnit helt tæt på. Efter omvisningen i Edvard 
Munch udstillingen er der mulighed for selv at forsøge sig 
med træsnit i Ribe Kunstmuseums midlertidige værksted.

Mødested: Ribe Kunstmuseum
Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 17:30

Attraktionerne inviterer hvert år
Attraktioner arrangerer hvert år helt særlige oplevelser kun 
for medlemsvirksomhederne. 
Det er en god måde at lære Ribeområdet at kende og 
holde sig ajour på, hvad der rører sig. Det er ikke mindst en 
oplagt mulighed for at skabe fælles oplevelser i medlems-
virksomhederne med medarbejderne og deres familier.
Læs om særarrangementerne og tilmeld online nu på 

www.kulturklub.dk

Jacob A. Riis.
National Portrait 
Gallery, Smithso-
nian Institution; 
gift of Howard 
Greenberg.

Oversigtskort 
med placering 
af Jacob A. Riis 
Museet.

Hjertet 1898-99 af E. Munch.
Sidsel de Jong.

Hoved ved hoved 1905 af E. Munch.
Sidsel de Jong.

Der graves efter 
muslinger i 
Vadehavet.

Kulturudstillingen ‘Vadehavsfortællinger’ 
på Vadehavscentret.


