
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 tilbud er åbne for 
 virksomhedernes medarbejdere og kunder.
• At yde økonomisk støtte til byens mest 
 markante kulturinstitutioner: 
 Sydvestjyske Museer i Ribe
 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. 25 62 55 55
 sunejohansen@me.com
Yderligere informationer findes på

www.kulturklub.dk

KULTURKLUBBENS
FORMÅL

Som medlem af Kulturklub Ribe, får virksomheden, 
dens ledelse, medarbejdere og gæster adgang til fire 
store attraktioner:

Ribe Kunstmuseum
www.ribekunstmuseum.dk

Vadehavscentret
www.vadehavscentret.dk

Ribe VikingeCenter
www.ribevikingecenter.dk

Sydvestjyske Museer i Ribe
www.sydvestjyskemuseer.dk

Guld-, sølv- eller bronzemedlem?
I denne folder findes en oversigt over fordele for hhv. 
guld-, sølv- og bronzemedlemmer.
Læs også om attraktionernes særlige medlemsarrange-
menter. For yderligere information og tilmelding til 
arrangementer besøg www.kulturklub.dk 

Brug medlemskabet!
Attraktionerne arrangerer hvert år særlige oplevelser 
kun for medlemsvirksomhederne. Det er en oplagt 
mulighed for at skabe fælles oplevelser i virksom-
hederne med medarbejderne og deres familier. 
Ribe er en sværvægter på felter som natur og kultur. 
Brug medlemskabet af Kulturklubben Ribe og vis Ribe 
frem for samarbejdspartnere og forretningsforbindel-
ser fra ind- og udland. 

GRATIS ADGANG
til attraktionerne

KULTUR
KLUBBEN 

RIBE

Medlemsfordele hos Ribes største attraktioner 
for ledelse, medarbejdere og forretningsforbindelser.

2022



Tilmelding til arrangementerne 
sker på www.kulturklub.dkSÆRARRANGEMENTER

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 4 gratis rundvisninger 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. Nærmere information om medlemsfordele på kulturklub.dk
 OBS! Medlemskort kan ikke benyttes på Ribe VikingeCenter under det Internationale Vikingemarked.

Oplev Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945)
Ribe Kunstmuseum inviterer til udstillingsbesøg og skulpturvan-
dring i Ribes gader. Udstillingen, der i efteråret 2021 vises på 
Glyptoteket, præsenterer en af Danmarkshistoriens mest betyd-
ningsfulde billedhuggere og tager os med ind i den kompromis-
løse kunstners værksted. 

Mødested: Ribe Kunstmuseum
Onsdag 6. april 2022 kl. 16:30

Familieworkshop: Vikinger og bålmad
På Ribe VikingeCenter byder husfruen indenfor på Hviding-
gården år 980. Sammen skal vi lave velsmagende bålmad 
med nordiske råvarer og urter fra den forårsgrønne kålgård. 
Senere skal vi smage på retterne ved gildebordet i langhusets 
hal. Varighed ca. 3 timer. Max. 30 delt. (først til mølle) fra 10 år.

Mødested: Ribe VikingeCenter
Kr. Himmelfartsdag torsdag 26. maj 2022 kl. 10:30

Kajaktur i Vadehavet
Oplev nationalparken og verdensarven fra en helt ny vinkel! 
I låner udstyr, og vi kører til Råhede Vade, sætter kajakkerne 
i vandet og sejler en ca. 4 km rundtur, hvor naturvejlederen 
fortæller om Vadehavet, dyre- og plantelivet. Varighed ca. 3,5 
timer. Max. 12 deltagere. Læs mere om turen på kulturklub.dk 

Mødested: Vadehavscentret
Tirsdag 16. august 2022 kl. 17:30

Langaard på Det Gamle Rådhus
Sydvestjyske Museer inviterer indenfor i den nyåbnede Rued 
Langgaard-udstilling. Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl 
vil fortælle om arbejdet med udstillingen og introducere 
komponisten, geniet og excentrikeren Rued Langgaard 
(1893-1952).

Mødested: Det Gamle Rådhus
Søndag 25. september 2022 kl. 14:00


