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 kulturinstitutioner har ibrugtaget denne relativt nye mulighed for formidling;
men Museum Ovartaci er pænt tidligt ude.
I første omgang har vi prioriteret
Kunstmuseet i Museets stueetage,
hvor materiale om ca. 20 af kunst-
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M E D L E M S F O R D E L E OG T I L M E L D I N G
Som medlem af Museets Venner støtter du Museets arbejde samtidig
med, at du får en række medlemsfordele.
– 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”

