ODENSE BYS MUSEER I 2018

Kære medlem
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvilke oplevelser der venter i 2018, hvor H.C. Andersens Hus og Fyrtøjet åbner i andre
bygninger.
Den 20. januar åbner vi H.C. Andersen Museum i Claus Bergs 11- i tilknytning til Koncerthuset og med Odeon som nabo.
Den flotte overgangsudstilling vil fremstå visuelt som en inspirerende leg med form og farver samt lys og skygge, og den
vil give de besøgende et indblik i Andersens liv gennem en række nedslagspunkter, der kobles til digterens kunst. H.C.
Andersens egen papirklipskunst er det bærende element i særudstillingens gennemgående udtryk.
H.C. Andersens Fødehjem (det gule hjørnehus) vil fortsat kunne besøges og vil fremover blive kaldt H.C. Andersens Hus.
Fyrtøjet åbner ultimo maj i Nyborgladen på Møntergården, hvor H.C. Andersens ”Elverhøj” sættes op i de nye rammer.
Inde i Elverhøj vil du kunne finde scenografiske rum til teaterleg, udklædning, fortælling og fordybelse – altså som i
Fyrtøjet i dag.
Med de nye tiltag ændrer billetpriserne sig også – men selvfølgelig ikke prisen på dit medlemskab
Fra den 20. januar køber man fællesbillet til H.C. Andersen Museum, H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens
Barndomshjem og Fyrtøjet med en 5 i 1 billet (Møntergården indgår også i denne billet). Priser bliver 110 kr. for voksne
(125 kr. i perioden 15/6-15/9). Børn har gratis entré.
Det er stadigvæk muligt kun at købe billet til Møntergården, hvor prisen for voksne i 2018 bliver 75 kr.
Derudover ligger Den Fynske Landsby (hvor billetprisen bliver 100 kr. i højsæson og 75 kr. i lavsæson), Mediemuseet og
Carl Nielsens Barndomshjem også og venter på besøg.
Selv om billetpriserne stiger, vil det ikke medføre en prisstigning på dit medlemskab af Museumsklubben, hvor du også i
2018 får et væld af oplevelser, arrangementer og fordele.
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