
ESBJERG KUNSTMUSEUM
Vil du overraskes? have pirret nysgerrigheden? og udfordret
sanserne? Ligesom byen har Esbjerg Kunstmuseum fokus på
nytænkning, og museet fungerer som ét stort
æstetisk laboratorium. Her får kunstnere
frie rammer til at afprøve deres ideer,
ligesom museets gæster, børn som
voksne, bringes i nærkontakt
med billedkunst på helt nye
måder. Med afsæt i museets fine
samling og særudstillinger af
international samtidskunst kan
man selv eksperimentere med
det stof, kunsten er gjort af.

Netop nu kan man opleve
”Wunderkammer 3 - DNArt” - et prisbeløn-
net udstillingseksperiment i krydsfeltet mellem billedkunst
og DNA-forskning. Velkommen til en anderledes verden, et forun-
derligt rum mellem udstilling og laboratorium, kunst og videnskab,
fantasi og virkelighed.

MUSIKHUSET ESBJERG
Besøg Musikhuset Esbjerg, der er et spil-levende kulturhus, som 
hvert år præsenterer mere end 150 koncerter, teaterforestillinger, 
musicals, standupshows og meget mere.
Musikhuset er tegnet af en af dansk ar-
kitekturs største stjerner Jørn Utzon 
og hans søn Jan Utzon, og dets 
smukke arkitektur og de frem-
ragende publikumsforhold har 
gjort det til Sydvestdanmarks 
mest fremtrædende og popu-
lære kulturmødested gennem 
mere end to årtier.

Forestilling 27.-31. oktober 2021
Musicalsuccesen The Bodyguard
The Bodyguard – the Musical er baseret 
på den moderne filmklassiker fra 1992 med Whitney Houston og 
Kevin Costner i hovedrollerne. Filmens enorme succes var uløseligt 
forbundet med den fantastiske musik, der var med i den, og den 
dag i dag er filmens soundtrack det bedst sælgende nogensinde.

JACOB A. RIIS MUSEUM
Besøg Jacob A. Riis Museum, der fortæller den fascinerende histo-
rie om Ribe-drengen, der udvandrede til Amerika i 1870.  
Om manden, der gennem sine hårdtslående 
artikler og fotos fra New Yorks rå og 
barske slum åbnede borgerskabets 
øjne for, ”hvordan den anden halv-
del lever”. Og om hans ungdoms 
forelskelse i den smukke Elisabth 
fra Ribes rigeste hus, som han 
takket være sin udholdenhed til 
sidst kunne tage med sig over 
Atlanten som sin brud. 
Historien om Jacob A. Riis er 
historien om næsten at gå under i 
New Yorks værste kvarterer og histori-
en om, hvordan hårdt slid, vilje til at skabe 
et bedre samfund og tro på sig selv gjorde Ribe-drengen til det, 
præsidenten kaldte ”den idelle amerikaner”.

RIBE KUNSTMUSEUM
Ribe Kunstmuseum blev etableret i 1891 og danner ramme om en 
international anerkendt samling af dansk kunst med værker af bl.a. 
C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammers-
høi, P.S. Krøyer, L.A. Ring og ægteparret 
Ancher. Samlingen fortæller om kun-
stens udvikling i Danmark gennem 
to hundrede år. Udover den faste 
samling samarbejder Ribe Kunst-
museum nationalt og internatio-
nalt om sine særudstillinger, og 
det lykkes hvert år at tiltrække 
anerkendte kunstnere.

Særudstilling 26.6-5.9 2021
Wilhelm Marstrand. Den store fortæller
På sommerens udstilling kan du drømme 
dig væk til sydens sol, opleve samfundssatire anno start 1800tallet 
og få et indblik i borgerskabets selviscenesættelse.

Oplev Utzons særlige arkitektur på Musikhuset 
Esbjerg og tag med til en af de mange kulturelle 
events midt i Esbjergs pulserende byliv. I samme 
bygning finder du Esbjerg Kunstmuseum, der er 
kendt for sin eksperimenterende tilgang til kunst. 

I KULTURENS 
TEGN VED 
VADEHAVSKYSTEN
Vadehavskysten byder på 
stor diversitet af kulturelle 
oplevelser indenfor både 
arkitektur, kunst, historie, 
og musik

Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk

Tag til Ribe og oplev Ribe Kunstmuseum, der rummer en af landets fineste 
kunstsamlinger, i en unik charmerende kulisse i Danmarks ældste by. 

Oplev Jacob A. Riis Museum, der fortæller historien om den unge dansker, 
der tog til Amerika og igennem sine fotos og journalistik fik åbnet borgerskabets 

øjne for New Yorks barske slum. 

BESØG RIBE - DANMARKS ÆLDSTE BY


