
ART CHALLENGE
Art Challenge foregår ude blandt de udstillede kunstværker fra Louisianas samling. 
Med afsæt i hovedværker af de store modernister Kirkeby, Giacometti, Jorn m.fl. får I en 
introduktion til deres kunstneriske projekt og metoder. I ser, hvordan kunstnerne afsøger 
nye veje og formår at bryde vores vante forestillinger. I får skærpet jeres sanser og evne 
til at afkode betydning. I får en kunstnerisk oplevelse og bliver udfordret på både syn og 
holdninger. 
Louisianas erfarne kunstformidlere står for Art Challenge, som både giver nye indsigter og 
mulighed for at bruge andre sider af jer selv, ligesom I får lejlighed til at opleve kollegaer 
eller forretningsforbindelser i en ny kontekst. 

MORGEN, DAGTIMER ELLER AFTEN?
Vælger I Art Challenge som del af BUSINESS MORGEN, hvor museet kun er åbent for 
BUSINESS MEDLEMMER og deres gæster, starter I med morgenmad i Louisiana Cafe. 
Foretrækker I en Art Challenge i dagtimerne museets åbningstid, kan I vælge at starte med 
et Cafemøde kl. 11.00 eller frokostbuffet i cafeen kl. 12.00. I kan også vælge at slutte med 
aftenbuffet kl. 18.00.
Vælger I en Art Challenge som del af et fyraftenstræf på Louisiana, har I mulighed for at 
starte med aftenbuffet kl. 18.00 i cafeen.

BUSINESS MORGEN
ANTAL: Min 12 personer, max 24 personer
HVORNÅR: Onsdag og torsdag morgen kl. 8.30
VARIGHED: Ca 1,5 timer
PRIS: Kr. 530 pr. person (pris ex moms kr. 424). Prisen inkluderer morgenmad i Louisiana 
Cafe, kunstformidler og entré til museet
BOOKING: Kontakt Louisiana Business på 4919 0719 eller business@louisiana.dk. 
Angiv ønsket dato og tidspunkt samt antal personer. 
Art Challenge skal bookes senest 14 dage før, og bookningen er bindende. Ved afbestilling 
indtil 5 hverdage før refunderes det fulde beløb minus 15%. Efter dette tidspunkt faktureres 
det fulde beløb.
MØDESTED: Kl. 8.30 i foyeren ved museets indgang.

I MUSEETS ÅBNINGSTID
ANTAL: Min 12 personer, max 24 personer
HVORNÅR: Tirsdag-fredag i tidsrummet 11.00-21.30
VARIGHED: Ca 1 time 
PRIS: Kr. 325 pr. person (pris ex moms kr. 260). Prisen inkluderer kunstformidler, kaffe/te, 
kage og kildevand samt entré til museet.

LOUISIANA BUSINESS
business@louisiana.dk
Tel 4919 0719  

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gammel Strandvej 13 
3050 Humlebæk

ART CHALLENGE
I DIALOG MED KUNSTENS 
HOVEDVÆRKER
Skærp jeres sanser, bliv udfordret og berørt 
gennem et inspirerende og ansporende møde 
med en række store kunstnere og deres værk-
er. Her er både mulighed for fordybelse og for 
at teste holdninger og iagttagelsesevne i en 
spændende dialog med kunsten og hinanden.

BUSINESS 1+3
Du skal have et 
BUSINESS 1+3 
KLUBKORT for at 
booke en ART 
CHALLENGE, som 
både kan bookes som 
del af BUSINESS 
MORGEN eller i 
museets åbningstid.

TILMELD DIG
LOUISIANAS 
NYHEDSBREV
Bliv klædt på til at få 
det optimale ud af 
LOUISIANA BUSINESS
Tilmeld dig på 
louisiana.dk



PRIS MED FROKOSTBUFFET: Kr. 455 pr. person (pris ex moms kr. 364). Prisen inkluderer 
frokostbuffet og kildevand kl. 12.00 i cafeen, kunstformidler, kaffe/te, kage og kildevand 
samt entré til museet
PRIS MED AFTENBUFFET: Kr. 525 pr. person  (pris ex moms kr. 420). Prisen inkluderer 
aftenbuffet, 1 glas vin/øl/sodavand og kildevand kl. 18.00 i cafeen, kunstformidler, kaffe/te, 
kage og kildevand samt entré til museet.
BOOKING: Kontakt Louisiana Business på 4919 0719 eller business@louisiana.dk. 
Angiv ønsket dato og tidspunkt samt antal personer. Angiv ligeledes, om I ønsker at kombi-
nere Art Challenge med frokostbuffet eller aftenbuffet. 
Art Challenge skal bookes senest 14 dage før, og bookningen er bindende. Ved afbestilling 
indtil 5 hverdage før refunderes det fulde beløb minus 15%. Efter dette tidspunkt faktureres 
det fulde beløb.
MØDESTED: I foyeren ved museets indgang.

LOUISIANA BUSINESS
business@louisiana.dk
Tel 4919 0719  

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gammel Strandvej 13 
3050 Humlebæk

AKTUELLE 
EMNER OG 
PERSONER
Live optræden og 
debatter tirsdage og 
torsdage 19.30 i 
Koncertsalen. Se 
kommende LIVE på 
louisiana.dk

FREDAGE MED 
LIVE MUSIK
Udvalgte fredag 
aftener gæster gode 
DJ’s og live-musikere 
Louisiana Cafe og 
skaber en afslappet, 
musikalsk ramme.


