BRANDTSERHVERV

Kunstmuseum Brandts er et af Danmarks
største kunstmuseer. Med en beliggenhed i det historiske område Brandts
Klædefabrik fortæller vi både historier
med kunsten og om Odenses rejse fra
industri
by til vore dages storbyliv med
kunst og kultur i de rå bygninger.

Brandts Erhverv er et stærkt netværk af
virksomheder i Odense og på Fyn. Det
er et kraftfuldt mødested med varierede
events og møder hver sæson, lige fra de
store middage til det uformelle morgenmøde. Hver gang er kunsten og samtalen
i centrum.

Med op mod 100.000 gæster om året er
vi allerede et stort kunst
museum. Men
sammen med vores partnere i Brandts
Erhverv kan vi udvikle museet som attraktion og vartegn for byen og samtidig
sætte Odense på landkortet som kulturby
i Nordeuropa.

Når vi samler mere end 1000 gæster til
udstillingsåbninger og efterfølgende VIP-middage for vores e
rhvervspartnere,
opstår der magi. For kunsten giver internationalt udsyn og gode ideer. Og når vi
oplever den sammen, så opstår der sammenhold, samtale og grundlag for nye
partnerskaber og forretning.

Vi er sammen med e
 rhvervslivet i Odense
i gang med at udvikle Odense til en markant kulturby i Nordeuropa. Det er vi,
fordi kunst og kultur giver stof til samtale
og meningsfulde fællesskaber. Og så gør
det byen attraktiv at leve, bo og arbejde
i og besøge for gæster fra nær og fjern.

Vores vision med Brandts Erhverv er at
være Fyns stærkeste netværk for virksomheder i Odense og på Fyn. Vil I være
med?
Ulrik Jungersen, kommerciel chef

Mere information på brandts.dk/erhvervsklub

MEDLEMSFORDELE
Brandts Erhverv er et tilbud til virksomheder, der ønsker en stærk kulturel profil og sætter pris på et professionelt og
inspirerende selskab. Som medlem får
du og dine medarbejdere adgang til
fængslende oplevelser i mødet mellem
kunsten, kunstnere og erhvervsliv.

Brandts Erhverv er en meningsskabende
partner, der gennem forskellige kunst
former og soul food-arrangementer re
præsenterer et stærkt åndsliv.
Som virksomhed får man en lang række
konkrete fordele for medarbejdere og
ledelse.

VIRKSOMHEDSMEDLEMSKAB

PERSONLIGT MEDLEMSKAB

kr. 16.500,- (ekskl. moms)

kr. 9.500,- (ekskl. moms)

• 6 adgangskort med fri adgang for 2 pers.

• 1 adgangskort med fri adgang for 2 pers.

• VIP/ferniseringsmiddage for 2 pers.

• VIP/ferniseringsmiddage for 2 pers.

• Synlighed på Kunstmuseum Brandts

• Synlighed på Kunstmuseum Brandts

• 50 stk. fribilletter

• 20 stk. fribilletter

• Gratis mødelokale (Kunstpausen) én
gang/år

• Med mere...

• Med mere...

STØT KULTUREN - BLIV SPONSOR
Kunsten kan skabe værdi for jeres virksomhed. Som sponsor på Brandts Kunst
museum får jeres produkter del af den
enorme fortælleglæde og internationale
pondus, som kendetegner vores program af udstillinger og verdensberømte
kunstnere. På Kunstmuseum Brandts kan
I støtte en udstilling over hele udstillings
perioden og sammen med jer finder vi
den optimale eksponering af jeres virksomhed.
SPONSORMULIGHEDER
Vælg at blive hovedsponsor på en udstil
ling, hvor din virksomhed som den eneste
er hovedsponsor med stor e
 ksponering,
særligt preview-arrangement kun for

dine kunder og/eller medarbejdere (op til
100 personer), gæstebilletter til åbnings
middagen m.m. Kontakt os for yderligere
information om fordele.
Du kan også vælge et udstillingssponsorat, hvor eksponeringspladsen deles
med op til to andre virksomheder. Dette
sponsorat giver din virksomhed god
eksponering, mulighed for et previewarrangement for udvalgte kunder/med
arbejdere (op til 40 personer) sammen
med de øvrige sponsorvirksomheder
samt gæstebilletter til åbningsmiddagen
m.m. Kontakt os for yderligere information
om fordele.
Læs mere på brandts.dk/erhvervsklub

WORKSHOPS & INSPIRATION
Kunst giver indsigt og nye perspektiver.
Vi skræddersyer gerne en kreativ workshop for dit team eller din virksomhed.
I et værkstedsforløb på Kunstmuseum
Brandts kommer I ud af vante rammer
og får mulighed for at se både jer selv,
kunsten og verden med nye øjne. Styrk
samarbejdet, nysgerrigheden og begej

stringen i dit team, når I udtrykker jer
kreativt i billeder, fotografi eller skuespil.
Vi guider jer sikkert igennem den kreative
procesog sørger for en lærerig og morsom oplevelse ud over det sædvanlige.
Kontakt os, så vi sammen kan tilrettelægge et forløb til jeres behov. Disse forløb er
for alle og kræver ingen forkundskaber.

”Vi havde en rigtig sjov og udbytterig
dag, hvor vi gennem Disney-udstillingen
samt en række gode øvelser fik styrket
sammenholdet mellem kolleger og op
levet hinanden fra andre vinkler end
hverdagen tillader.”
- Signe Dalgas Kofoed,
Sr. Project Manager, LEGO”
”Mange af kollegerne siger, at de kom tilbage til deres barndoms glæde og deres
kreativitet. De har fået energi, livsglæde
og lyst til at skabe.”
- Andreas Simon Frydenlund Sørensen,
Sagsbehandler, Borgmesterforvaltningen,
Odense Kommune“

KUNSTMUSEUM BRANDTS ER
ET ANDERLEDES OG INSPIRERENDE MØDESTED

“KUNST ER NÆRING TIL SJÆLEN, FØDE
TIL HJERNEN, ENERGI TIL FØLELSERNE
OG KLARSYN TIL SKØNHED”
- Grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov Slot

VIL I VÆRE MED?
Kontakt:

Kommerciel chef, Ulrik Jungersen
ulrik.jungersen@brandts.dk
Erhvervskoordinator, Lotte Vittrup
lotte.vittrup@brandts.dk

Irving Penn (1974): Peter And Dagman Freuchen

