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ARRANGEMENTSKALENDER 
 

14. maj – 6. november 2005 
 
 

Udstillingen Hvad med en god historie?  
Den helt store satsning i sommeren 2005 er at iscenesætte en del 
af museets maleri- og skulptursamling specielt for børn. 
                                                            Nærmere omtale side 8-9 
September 2005    
 
Fredag, lørdag og søndag den 2.-4. september: 
Tysklandstur til Worpswede og Bremen. Worpswede rummer et 
væld af arbejdende kunstnere og kunsthåndværkere, gallerier, 
museer (også for historie og natur). 
                                                              Nærmere omtale side 12 
 
Lørdag den 17. september fra kl. 9.00  
Vadehavskunstnerne holder åbent hus denne weekend. Vi plan-
lægger besøg hos nogle af dem. 
                                                          Nærmere omtale side 13-14 
 
Mandag den 26. september kl. 19.30: 
”….. den stærkeste Magt i Verden” – En aften i tekst, billeder og 
musik om ægteparret Anne Marie og Carl Nielsen og om deres liv, 
kunst og musik v. Karsten Eskildsen, Ribe 

         Nærmere omtale side 11 
 
Oktober 2005 
 
Søndag den 16. oktober kl. ca. 19.00 – 23.00 
Kulturnatten!  
H.C. Andersen var her ikke – men det var alle de andre! 

         Nærmere omtale side 10 
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Lørdag den 29. oktober 
Der planlægges efterårstur til Glasmuseet i Ebeltoft evt. besøg 
hos lokal kunstner. 

                             Nærmere omtale side +?? 

Januar 2006    
 
Planlagt til lørdag den 14. januar: 
Besøg hos Galleri 46, Jørgen Steinicke, Holsted 
                                                                Nærmere omtale følger 
 

Februar 2006    
 
Fredag og lørdag den 24.-25. februar: 
Tur til det nye operahus.  
BEMÆRK nye datoer! Turen er flyttet fra januar. 

        Nærmere omtale følger 
 
Af hensyn til arrangementernes afvikling er 

TILMELDING ALTID NØDVENDIG 
 

Tilmelding kan foretages således: 
Til arrangementer på kunstmuseet: 

• på tlf.nr. 75 42 03 62,  
• via e-mail: info@ribe-kunstmuseum.dk eller 
• via www.ribe-kunstmuseum.dk. 
 
Til udflugter og andre arrangementer uden for kunstmuseet: 
• til de enkelte arrangører – kontaktperson, telefonnummer 

og/eller emailadresse vil fremgå af omtalen til hvert arrange-
ment 

 

og SENEST 8 DAGE før de enkelte arrangementer (somme tider vil 
tilmelding dog være nødvendig tidligere. Det vil i så fald være an-
ført ved arrangementsbeskrivelsen). 
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FRA MUSEETS VERDEN    
 
 
 

I februar blev jeg ansat på museet, 
mit første indtryk; jeg blev blød i knæet! 
Hvilket hus, hvilke billeder og atmosfære, 

konklusion; her er sørme rart at være. 
 

Mandag er husets lukkedag, 
dog sidder vi ej på vor bag; 

blomster vandes, gulve vaskes og meget mere, 
dér skal nusses om Zahrtmann og Ancher med flere. 

 
Straks dørene åbnes og klokken ringer, 

vi gladeligt for vore gæster springer. 
Når så de gamle ure slår 4 slag, 

låses døren og på hæld går endnu en dag. 
 

Kassen tælles, og dørene lukkes i 
lyset slukkes, arbejdsdagen er forbi. 
Også til Eckersberg, Ring og Swane; 
jeg si’r ”godnat” – en hyggelig vane. 

 
 

Vi ses i morgen 
 
 

Pia Beltoft 
Den 31. maj 2005  
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FRA MUSEETS VERDEN    
 
 
GRATIS KAFFE HVER FREDAG PÅ RIBE KUNSTMUSEUM 

 
 

Fra fredag den 6. maj 2005 og de efterfølgende fredage har vi haft 
gratis kaffe + småkager til de besøgende på Ribe Kunstmuseum. 
Annonce blev indrykket i Ribe Ugeavis tirsdag den 3. maj 2005. 
 
Vi har kun fået positive tilbagemeldinger omkring denne idé, og 
det er i øvrigt meget hyggeligt at have ”lidt liv” i caféen i løbet af 
dagen. 
 
I juli og august holder idéen sommerferie, men vi starter op igen 
senest medio september. Der vil igen blive indrykket en annonce 
tirsdagen før.  
 

Pia Beltoft 
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FRA MUSEETS VERDEN    
 
 
Opfordring til at besøge Ribe Kunstmuseums hjemmeside 
 

På hjemmesiden har I mulighed for løbende at være opdateret 
med, hvad der foregår både på museet og i kunstforeningen. 
 
Hjemmesiden oplyser om: Praktiske vink, museet,  samlingen,  
særudstillinger – bl.a. de aktuelle og kommende, nyheder, kalen-
der, børneklub, gode links, Kunstforeningen, skoler 
 

www.ribe-kunstmuseum.dk 
 

Ved at besøge hjemmesiden får I også de sidste nyheder og oplys-
ninger, som eventuelt ikke når at komme med, inden næste Med-
lemsblad udkommer.  Det kan f.eks. være eventuelle ændringer, 
spontane tiltag m.v. med hensyn til arrangementer. Hjemmesiden 
bliver løbende opdateret.  
…………………………………………………………………………..…………………………….. 
 

 
  

Kristian Zahrtmann: Mit frokostbord i Portofino 1900 
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FRA MUSEETS VERDEN    
 

OVERRASKELSER på RIBE KUNSTMUSEUM,  man 
normalt ikke ser: 
 

         
 
 
 
 
 

        Levende stikkontakter  
 

     Alternative opbevaringsmuligheder 
 
      

 

Det kan kun gå fremad!! 
 

Inge Mørch Jensen 

Spændende indretningsforslag 
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TAG BØRN OG BØRNEBØRN MED PÅ 
EN REJSE I KUNSTENS VERDEN 

 

Hvad med en god historie? 
 

14. maj – 6. november 2005 
 
Som beskrevet i forrige medlemsblad fortsætter udstillingen Hvad 
med en god historie frem til 6. november 2005. Udstillingen er til-
rettelagt for børn og unge, men det har vist sig, at den i høj grad 
også appellerer til voksne. 
 
For dem, der endnu ikke har hørt om Hvad med en god historie, 
kan her fortælles, at det er en udstilling med originale værker fra 
museets egen samling, kombineret med aktiviteter, som udvikler 
evnen og lysten til at se på kunst. Nogle af aktiviteterne er afprø-
vet før, men de allerfleste er nye. 
 
Som noget helt nyt er aktiviteterne opdelt i en sal for piger og en 
for drenge. I hver sal er der seks til otte ’stationer’, det vil sige et 
kunstværk med tilhørende aktiviteter. 
 
Udstillingen er blevet godt modtaget af presse, lejrskoler, familier 
og enkeltpersoner, og nu glæder vi os til, at de mange lokale fol-
keskoler får øje på den. Gør reklame hvor I kommer! 
 
FAKTA 
• Udstilling og aktiviteter tilrettelagt for børn 6-14 år – men voks-

ne må også meget gerne besøge udstillingen 
• Børn skal kunne bestå ’læseprøven’ for at besøge udstillingen 

alene 
• 14. maj til 6. november 2005 
• Herefter hvert år forår og sommer de kommende fire år 
• Originale kunstværker 
• Opdelt i pigerum og drengerum 
• Fællesrum med kunstbøger for børn 
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• En præsentation af udstillingen vil kunne ses til august i DR 
programmet Hvad er det værd? 

 

   
  

 

 

Gå eventuel ind på museets hjemmeside 
 

www.ribe-kunstmuseum.dk 
 

og læs nærmere om denne aktivitet. 
 

Inge Mørch Jensen 
Museumsinspektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 16. oktober kl. ca. 19.00 – 23.00 
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Kulturnatten! 

 
H.C. Andersen var her ikke – men det var alle de andre! 

 

Den er vi med i, men jeg har endnu ikke hørt fra Karsten Eskild-
sen/Jens Grarup. Bring dog en kort omtale under kalenderen. Te-
maet  er: Det er  
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ARRANGEMENTER 
 

Mandag den 26. september kl. 19.30 på Ribe Kunstmuseum 
"..... den stærkeste Magt i Verden" 

 

 
 

En aften i tekst, billeder og musik om ægteparret Anne Marie og 
Carl Nielsen og om deres liv, kunst og musik - han Danmarks stør-
ste komponist nogensinde og hun en ambitiøs billedhugger, hvis 
spor i dansk kulturhistorie først nu er ved at komme til syne (skønt 
netop i Ribe har Domkirkens bronzedøre og Dronning Dagmar-
monumentet aldrig været let at overse! - også på Kunstmuseet er 
hun repræsenteret med nogle få værker). Trods et stormfuldt æg-
teskab forblev de livet igennem hinandens kunstneriske sparrings-
partnere, ligesom de levede et næsten nutidigt liv med to ambiti-
øse karrierer. Deres sorger og glæder blev i kraft af deres kunst-
værker til en del af vor nationale kulturarv. 
 
Aftenen tilrettelægges af Karsen Eskildsen, Ribe, der 1994 - 2004 
var leder af den faglige funktion vedr. H. C. Andersen og Carl Ni-
elsen ved Odense Bys Museer. Siden november 2004 er han musik-
chef for Esbjerg Ensemblet og Vestjysk Symfoniorkester.  
 

Entré: Medlemmer: kr. 40,-      Ikke medlemmer: kr. 50,- 
 

Marie Carl-Nielsen:  
Dronning Dagmar. 1913. 

Monument på Slotsbanken i Ribe. KUNSTMALER LARS ANDERSEN 

Lars Andersen Lars Andersen:  
Carl Nielsen 

Anne Marie Carl-Nielsen:  
Dronning Dagmar. Monument 
på Slotsbanken i Ribe.
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UDFLUGTER        
 

 

Weekendtur til Worpswede og Bremen 
den 2.-4. september 2005 
 

 

KUNSTMALER LARS ANDERSEN 

 

 

 

Turen til Worpswede bliver til noget og har foreløbig 30 del-
tagere.  
 
Skulle flere få lyst til at tage med, så ring til Bent Mortensen 
på tlf.nr. 7542 4520. 
 

Venlig hilsen 
Bent Mortensen / Tove Kjellerup 

 

 

Otto Modersohn: Solrig efterårsdag 

Otto Modersohn museet 



 14

UDFLUGTER        
 

 

 

 

ÅBEN HUS/ATELIER 

HOS FORENINGEN KUNST OG KUNSTHÅNDVÆRK 

LANGS VADEHAVET 
LØRDAG DEN 17.SEPTEMBER 
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ÅBEN HUS/ATELIER HOS FORENINGEN KUNST OG KUNSTHÅND-
VÆRK LANGS VADEHAVET (fortsat) 
 

 

 

Tur 1:   Løgumkloster og Højer, afgang kl.  9.30 
  Hanne Knudsdatter, Grafik 
  Inger Holst Sørensen, Vævning 
  Jytte Lysgaard, Keramik 
  Hanne B. Sönnichen, Vævning 
 

Tur 2:   Skærbæk og Rømø, afgang kl. 9.45 
  Else Pia Martinsen Erz, Maleri 
  Grethe Lund, Keramik og maleri  
  Katrin Terpet, Maleri 
 

Tur 3:    Spandet og Skærbæk, afgang kl.10.00 
       Gitte Graver, Glas og maleri 
        Branca Lugonja, Glas 
  Annelise Kjær Sørensen, Tekstil 
 

Tur 4:    Ribe og omegn, afgang 10.15 
Sten Børsting, Keramik 
John Olesen, Smykker 
Mona Lise Martinussen, vævning 

 
Kørsel: fra Kunstmuseet i egne biler, som evt. fyldes op. 
 
Tilmelding til Lene Beck, email: lebe@aabenraakom.dk 
senest søndag den 11. september med angivelse af hvor mange, 
der har/ønsker kørelejlighed 
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TIL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NÆSTE NUMMER: 

Udkommer i november. Henvendelse vedrørende stof til bladet 
kan meddeles redaktionen. 
 
Redaktion:  Tove Kjellerup  75424068  
  Jonna Skov jonna.skov@mail.dk 
 
 
afs. 
RIBE KUNSTMUSEUM 

Sct. Nicolaigade 10, 6760 Ribe 
75 42 03 62 
info@ribe-kunstmuseum.dk   www.ribe-kunstmuseum.dk 

Ribe Kunstmuseum 


