FRI ENTRE et helt år for dig
200 AFTENER med kunst, kultur, musik
10% RABAT i butik og cafe
KATALOG / MAGASIN tilsendt 4 x årligt

Kr. 490
Pensionistrabat kr. 100 (fødselsdato skal
oplyses ved køb)

KLUBKORT 1 ALLE FORDELE OG VILKÅR
FRI ENTRE for dig et helt år – inkl. 200 aftener Kom så ofte du vil. Louisiana byder årligt
på 6-8 udstillinger foruden samling, skulpturpark og børnehus. Oveni kommer viften af
kulturaktiviteter som omvisninger, Lectures, Live, fredagslounge, udstillingsåbninger, Louisiana Literature og meget mere.
10% RABAT i Louisiana Cafe Tag også gæster med i cafeen - du får 10% rabat ved samlet
køb for max 5 personer.
10% RABAT i Louisiana Butik Brug dit klubkort i Louisiana Butik, der er en af Danmarks
førende designbutikker. Du får 10% rabat, og der er desuden ofte ekstra fordelagtige tilbud
for klubmedlemmer. Rabatten gælder kun for dig selv.
KATALOG / MAGASIN tilsendt 4 x årligt Udstillingskataloget Louisiana Revy udgives
2 gange årligt og sendes til dig, før den pågældende udstilling åbner. Kunst- og
kulturmagasinet Louisiana Magasin sendes ligeledes til dig 2 gange årligt.

10% RABAT I
LOUISIANA
CAFE

UDSTILLINGSÅBNINGER / PREVIEWS I forbindelse med Louisianas store udstillinger
inviteres du til preview kun for medlemmer eller til udstillingsåbning.

FROKOSTBUFFET
og AFTENBUFFET
– ny menu hver uge,
se louisiana.dk

KUN FOR KLUBMEDLEMMER – Members’ Night, Members’ Morning, Klubtilbud
i Louisiana Butik og Cafe, Udstillingsintroduktioner mm. Se de aktuelle klubtilbud og
klub-events på louisiana.dk og i nyhedsbrevet.
SCAN SELV OG SPRING BILLETKØEN OVER Du kan selv scanne dit klubkort i
indgangen – det betyder i reglen, at du kommer hurtigere ind. Følg KLUB-skiltning i
ankomstgård og indgang.
GÆSTER Har du gæster med, når du besøger Louisiana, kan du købe entrébilletter med
20 kr. rabat for op til 4 gæster. Skal du kun købe 1 gæstebillet, kan du med fordel købe den
på forhånd på din smartphone eller louisiana.dk. Så kan gæsten også benytte scan-selv.
BØRN op til 18 år har fri entré Der skal ikke løses billet, men af hensyn til vore
statistikker vil vi gerne tælle børn, så vi beder dig gå til billetsalget, hvis du følges med
børn/unge under 18 år.

10% RABAT I
LOUISIANA
BUTIK

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gammel Strandvej 13
3050 Humlebæk

LOUISIANA KLUBBEN
klub@louisiana.dk
Tel 49190719 (tirs-fre 10.00-16.00)

Bøger, tøj, tasker,
kataloger, access,
plakater. Tjek nyheder
på louisiana.dk eller
følg butikken på Instagram @louisianabutik

NYHEDSBREV / FACEBOOK / LOUISIANA.DK / INSTAGRAM Hold dig opdateret om de
mange udstillinger, aktiviteter og de særlige tilbud for medlemmer via Louisianas nyhedsbrev og facebookside. Du kan også holde dig opdateret via louisiana.dk, og endelig kan du
følge Louisiana på museets Instagramprofil @louisianamuseum
HVERV ET NYT MEDLEM og få en hvervegave Er du medlem og hverver et nyt 1, 1+1 eller
1+3 medlem til Louisiana Klubben, får du som tak en gave. Hverver du et U27 medlem, giver
vi en kop kaffe til jer begge. Du kan ikke hverve samme dag, du selv bliver medlem. Bor du
og den hvervede person på samme adresse, eller har den hvervede person allerede været
medlem inden for det seneste år, får du desværre ingen hvervegave.
KLUBKORT SOM GAVE Et medlemskab af Louisiana Klubben er en gave, der giver kunstog kulturglæder et helt år. Klubkort og medlemspakke sendes indpakket til gavemodtager
eller til dig, så du selv kan overrække gaven. Er du selv medlem og giver et klubkort i gave,
får du en hvervegave, læs mere ovenfor.
KLUBKORTET ER PERSONLIGT Kortet må kun benyttes af den person, det er udstedt til.
Husk at skrive under på bagsiden. Vi forbeholder os ret til at inddrage kortet ved misbrug.
PENSIONIST Pensionist/efterlønsmodtager kan få 100 kr. rabat på KLUBKORT 1.
Vi beder dig selv kontakte os, hvis dit medlemskab skal ændres.
KONTINGENT Medlemskabet er gyldigt fra betalingsdagen og et år frem + løbende
måned. Delvist benyttede medlemskaber refunderes ikke. Er medlemskabet en gave, kan
det refunderes inden for 30 dage fra modtagelse under forudsætning af, at klubkort og
medlemspakke er ubenyttet.
FORNYELSE med rabat Forny medlemskabet og få 10% rabat. I måneden før
medlemskabets udløb sender vi dig et indbetalingskort til fornyelse med rabat. Er du
tilmeldt Betalingsservice, fratrækkes fornyelsesrabatten automatisk.
PERSONDATAPOLITIK Vi opbevarer dine personoplysninger forsvarligt i Louisiana Klubbens medlemsdatabase. Vi anvender ikke oplysningerne til andre formål end opfyldelsen af
aftalen i forbindelse med tegning af medlemskab.
En fuld beskrivelse af Louisianas Persondatapolitik og dine rettigheder findes på louisiana.
dk eller kan fås ved henvendelse til Louisiana Klubben.
SPØRGSMÅL til klubkort Har du spørgsmål til Louisiana Klubben eller ændringer til dit
medlemskab, hjælper vi dig gerne. Ring på 49190719 (tirs-fre 10.00-16.00), mail
klub@louisiana.dk eller spørg i Klubben på museet. Her kan du også købe dit
KLUBKORT 1 og få det i hånden med det samme.

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gammel Strandvej 13
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LOUISIANA KLUBBEN
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TILMELD DIG
NYHEDSBREV
Og bliv opdateret på
alt, hvad der foregår
på LOUISIANA
inkl. KUN FOR
KLUBMEDLEMMER
Tilmeld dig på
louisiana.dk

