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Som medlem af Museets Venner støt-

ter du Museets arbejde samtidig

med, at du får en række medlems-

fordele.

– Dit medlemskort giver fri 

adgang hele året og ret til at 

medtage en voksen ledsager 

(børn til og med 15 år har 

gratis adgang)

– Du får magasinet Helikopter 

tilsendt med artikler og 

omtale af arrangementer

– Du får 10% rabat på køb af 

bøger, postkort og plakater i 

Museumsbutikken 

– Du modtager Invitation til 

arrangementer og fernise–

ringer

Medlemsskab enkeltperson 

kr. 200,–

Medlemsskab pensionister og unge

under uddannelse 

kr. 150,–

Virksomheder og institutioner kr. 1200,–

Du kan tilmelde dig ved at sende et

brev med navn, adresse eller evt. en

e–mail til museum@ovartaci.dk, 

eller skrive til: 

Museum Ovartaci,

Århus Universitetshospital,

Skovagervej 2, 

8240 Risskov, 

Mærk venligst brev eller e–mail:

“Vennekreds”

QR koder

Som noget nyt har vi taget hul på

den ny teknologi og placeret en

række såkaldte QR-koder i vores

udstillinger. En del andre kulturinsti-

tutioner har ibrugtaget denne rela-

tivt nye mulighed for formidling;

men Museum Ovartaci er pænt tid-

ligt ude. 

I første omgang har vi prioriteret

Kunstmuseet i Museets stueetage,

hvor materiale om ca. 20 af kunst-

nerne, repræsenteret i udstillingen,

nu kan hentes ind læses og lagres i

din smartphone, når du har app’en

til formålet. Så klik og tag med

hjem – Du kan på den måde udsæt-

te nærstudier til et senere tids-

punkt, eller få en hurtig og nem

adgang til information, du er særligt

interesseret i. 

QR koden til venstre, som vi har

valgt som eksempel herover, giver

adgang til tidligere udgaver af vores

museumsmagasin, Helikopter, som

er udkommet siden foråret 2006, så

der er masser af interessant læse-

stof. 

Koden til højre giver adgang til

materiale om vores centrale kunst-

ner, Ovartaci.

Mange af teksterne er tilgængelige

på både dansk og engelsk. 

Vi ønsker jer god fornøjelse og

læselyst herfra. – 


