
WORKSHOPPEN 
Workshoppen starter ude blandt de udstillede kunstværker fra Louisianas samling. Bevæb-
net md blyant og papir præsenteres I for en eller flere kunstnere, som udtrykker sig i streg 
og tegning. I fællesskab udforsker I dem, aflurer tricks og metoder og tager noter i form af 
jeres egne skitser. Bagefter fortsættes legen med linier i værkstedet, hvor I også afprøver 
kul, kuglepen og blæk.  
Louisianas erfarne kunstformidlere står for både omvisning og værkstedsundervisning. 
Workshoppen giver mulighed for at arbejde med nye sider af jer selv, ligesom I får lejlighed 
til at opleve kollegaer eller forretningsforbindelser i en kreativ, skabende kontekst.

MORGEN, DAGTIMER ELLER AFTEN? 
Vælger I workshoppen som del af BUSINESS MORGEN, hvor museet kun er åbent for 
BUSINESS MEDLEMMER og deres gæster, starter I med morgenmad i Louisiana Cafe. 
Derefter følger den guidede tur i Samlingen, og workshoppen slutter i værkstedet med en 
kreativ session. I kan vælge at afslutte med frokostbuffet kl. 12.00 i cafeen.
Foretrækker I en dag-workshop i museets åbningstid, kan I ligeledes vælge at starte med 
frokostbuffet kl. 12.00 eller slutte med aftenbuffet kl. 18.00.
Vælger I en aften-workshop 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 3 timer  
PRIS: Kr. 965 pr. person (pris ex moms kr. 772). Prisen inkluderer morgenmad i Louisiana 
Cafe, kunstformidler, materialer, kaffe/te, småkager og kildevand samt entré til museet. 
PRIS MED FROKOSTBUFFET: Kr. 1095 pr. person (pris ex moms kr. 876). Prisen inkluderer 
morgenmad i Louisiana Cafe, kunstformidler, materialer, kaffe/te, småkager og kildevand, 
entré til museet samt afsluttende frokostbuffet og kildevand i cafeen.
BOOKING: Ring til Louisiana Business på 4919 0719 eller mail business@louisiana.dk. Angiv 
ønsket dato samt antal personer. Angiv ligeledes om I ønsker at kombinere workshoppen 
med frokostbuffet.  
Workshoppen 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.

LOUISIANA BUSINESS
business@louisiana.dk
Tel 4919 0719

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gammel Strandvej 13 
3050 Humlebæk

BUSINESS WORKSHOP
SLIP STREGEN LØS
Bliv mere opmærksom på det, I ser. Oplev 
hvordan det at tegne skærper blikket – helt 
bogstaveligt. Lynkursus i tegneteknikker og 
sjove eksperimenter, der punkterer det meget 
almindelige forbehold ”jamen jeg kan jo ikke 
tegne”.

BUSINESS 1+3
Du skal have et 
BUSINESS 1+3 
KLUBKORT for at 
booke en BUSINESS 
WORKSHOP, 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



I MUSEETS ÅBNINGSTID 
ANTAL: Min 12 personer, max 24 personer 
HVORNÅR: Tirsdag-fredag i tidsrummet 11.00-21.30
VARIGHED: Ca 2,5 timer  
PRIS: Kr. 765 pr. person (pris ex moms kr. 612). Prisen inkluderer kunstformidler, materialer, 
kaffe/te, småkager og kildevand samt entré til museet.
PRIS MED FROKOSTBUFFET: Kr. 895 pr. person (pris ex moms kr. 716). Prisen inkluderer 
frokostbuffet og kildevand kl. 12.00 i cafeen, kunstformidler, materialer, kaffe/te, småkager 
og kildevand samt entré til museet.
PRIS MED AFTENBUFFET: Kr. 965 pr. person (pris ex moms kr. 772). Prisen inkluderer 
aftenbuffet, 1 glas vin/øl/sodavand og kildevand kl. 18.00 i cafeen, kunstformidler, 
materialer, kaffe/te, småkager 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 
kombinere workshoppen med frokostbuffet eller aftenbuffet.  
Workshoppen 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.


