
Blokhus, 30.juni 2021 

 

Velkommen til Museum for Papirkunst 
Museet har en lang række aktiviteter tilpasset forskellige gæsters behov og ønsker, som 
passer rigtigt godt til både unge, ældre, handicappede og sårbare mennesker. Vores filosofi er 
at skabe et rum og ro til fordybelse og nærvær for alle vores gæster. Læs med her og se, hvad 
I kan opleve på museet. 

Med Kulturministeriets ’1000 Nye Fællesskaber’ kan din forening få betalt bl.a. entrébilletten 
til museet. Vi tilbyder både enkeltbilletter og gruppebesøg. Læs mere om initiativet og ansøg 
her: https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/covid-19-1000-nye-faellesskaber/  
 
Oplev 5 udstillinger:  
H.C. Andersen papirklip Møllemanden 
Særudstillingen designbypaper 
Bit Vejles Med Saksen som Pensel  
Særudstillingen Fantasi, Magi, Papir & Teater 
Særudstillingen Lenes Servietter 
 

     

For unge: 

- Papirværksted med workshops hver 3. weekend eller efter aftale 
- PAPER-PLANE AIRPORT 
- BLOKHUS PAPIR-BÅDEHAVN 
- Mulighed for undervisning i Ballerina Bulldog (symbolik, filosofi, billedkunst, dansk) 
- Silhuetkabinet. Træn finmotorikken og klip din egen silhuet 
- Daglig omvisning i kerneudstillingen kl. 14.00 (20.- efter betalt entré) 
- Plads og rum til ro og fordybelse. 

 

     
 

https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/covid-19-1000-nye-faellesskaber/


 
For ældre og dårligt gående, svagthørende, svagtseende og handicappede: 
 

- Fri entré for ledsager ved fremvisning af handicapkort 
- Hele museet er i ét plan uden trapper 
- Bænke og siddepladser i hvert galleri og mulighed for et hvil i cafeen 
- Audioguide med fortællinger om museets kerneudstilling 
- Katalog hvor man selv kan læse historier om museets kerneudstilling 
- Handicap-p-pladser udenfor døren 
- Daglig omvisning i kerneudstillingen kl. 14.00 (20.- efter betalt entré) 
- Plads og rum til ro og fordybelse. 

 

  ’  
 
Nyd kaffe, tærte og håndlavede flødeboller i cafeen eller udendørs. 
Shop søde ferieminder, værtindegaver og DIY-projekter i museumsbutikken. 
Vi glæder os til at tage i mod jer, enten enkeltvis eller i grupper. Kontakt os i dag og lad os tale 
om mulighederne. 
 
 
Venlig hilsen, på vegne af hele teamet på Museum for Papirkunst, 
 
Ditte Ninn 
Besøgsleder 
ditte@museumforpapirkunst.dk 
Tlf. 6012 9492 

Læs mere på  
www.museumforpapirkunst.dk  
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