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RABAT FOR ENKELTMEDLEMMER AF DANSKE SENIORER
PÅ MUSEUM FOR PAPIRKUNST I 2021
Kender du Museum for Papirkunst i Blokhus? Vi er det eneste museum i Norden, der har
papiret som omdrejningspunkt. Besøg os og oplev hvordan en ny og spændende verden
udfolder sig for øjnene af dig. Museet består af kerneudstillingen ”Scissors for a Brush” af Bit
Vejle samt årligt skiftende særudstillinger, hvor både nationale og internationale kunstnere
udstiller deres imponerende værker.
Hos Museum for Papirkunst er der tid til fordybelse, ro og refleksion. Mærk roen sænke sig
mens du betragter de imponerende og detaljerige værker. Papirkunst er slow art, og det tager
tid både at udføre og iagttage.
Har du selv lyst til at udforske din kreativitet med papiret som materiale, har vi også et
papirværksted hvor du blandt andet kan klippe dit eget silhuet.
Museet rummer desuden en hyggelig cafe, hvor vi serverer god kaffe og papirpyntede kager
eller lækker frokost med lokale råvarer. Vi har også en flot museumsbutik, hvor vi har alt fra
papirprodukter til porcelænsservice.
Når du som medlem af Danske Seniorer besøger Museum for Papirkunst og viser dit gyldige
medlemskort i receptionen, får du rabat på entréen: Medlemspris: 70.- (normalpris: 80.-)

samt kaffe til kun kr. 10.-! (normalpris 35.-)

Allerede betalte billetter refunderes ikke og rabatten kan ikke udbetales på efterkrav.

Nye særudstillinger årligt!
Vi har æren af at præsentere et nationalt klenodie her på museet: en udstilling med selveste
H.C. Andersen. Oplev årets særudstilling, designbypaper som viser et øjebliksbillede af, hvilken
betydning dette økonomiske, naturlige, men også komplekse materiale har haft og stadig har
for samtidens designere, ligesom udstillingen antyder, hvad papir kan bidrage med til
fremtidens designscene frem til september 2021. I februar 2021 åbnes en særudstilling med
Papirteatre! Tag børnebørnene med og lær om den gamle tradition – klip og byg jeres eget
teater i Papirværkstedet.
Scissors for a Brush
I kerneudstillingen Scissors for a Brush kan I opleve imponerende papirklip skabt af psaligraf
Bit Vejle. Glem tid og sted og fordyb jer i papirklippene som hver især rummer en historie, som
det er op til jer at fortolke. Besøg www.papercutart.no.

