
ÅRSPROGRAM 2016 

TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 17.30
Prisoverrækkelse. ARKENs KUNSTPRIS og REJSELEGAT, doneret af Annie og 
Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond
ARKEN inviterer til en festlig aften, når ARKENs KUNSTPRIS OG REJSELEGAT overrækkes. Endnu er navnene 
på kunstnerne ikke offentliggjort, men der tale om nogle af de mest interessante skikkelser på den danske 
og internationale kunstscene.  
Hver virksomhed må deltage med 2 personer til overrækkelsen.

ONSDAG DEN 10. februar KL. 17:30 - 19:30
NIKI DE SAINT PHALLE 
Forfernisering inkl. buffet
En feminin feminist hvis vision, power og passion taler direkte til vores tid. Niki de Saint Phalles kunst favner 
bredt; fra vilde skydeaktioner til sensuelle, dansende kvindeskulpturer og ekstravagante skulpturparker. 
Glæd jer til at opleve et univers der på én gang er voldeligt, farverigt, dystert og humoristisk. 
5 personerner fra hver virksomhed inviteres til dette eksklusive arrangement, hvor I kan se udstillingen før offentligheden.

TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 18:00 - 21:00  
Erhvervsklubbens årlige middag
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information om aftenens program følger. 
Hver virksomhed må deltage med 2 personer.

Skovvej 100 I DK-2635 Ishøj I Tlf. +45 43 54 02 22 I erhvervsklub@arken.dk I www.arken.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer, så os via nedenstående mail eller telefonnummer.

ONSDAG DEN 31. AUGUST KL. 17:30 - 19:30  
MARTIN BIGUM 
Forfernisering inkl. buffet
Martin Bigums farverige malerier og sprudlende vid kender de fleste – men vidste du, at han voksede op i 
Brøndby Strand i 1970’erne og er stærkt inspireret af den kunst, der var og ikke var på Vestegnen dengang?
Denne udstilling leder os igennem Bigums fantastiske univers og hans inspirationskilder i en sprudlende 
udstillingsoplevelse, tilrettelagt af kunstneren selv. 
5 personerner fra hver virksomhed inviteres til dette eksklusive arrangement, hvor I kan se udstillingen før offentligheden.

ONSDAG DEN 25. MAJ KL. 16:00 - 18:00  
Netværksarrangement 
Salgsdirektør Peter Sylvest Husted fra Lakrids by Johan Bülow vil fortælle om selektiv tilstedeværelse og 
ekspansion. Kom og hør eventyret om den bornholmske lakridshandler, håndværket og de gode råvarer. 
Men det handler også om valg og fravalg af samarbejdspartnere i detailledet. Hør om Lakrids’ vej til succes i 
ind- og udland  
Invitationen gælder for 6 personer fra jeres virksomhed eller netværk.

TIRSDAG DEN 19. APRIL KL. 17:30 - 19:30  
ABDOULAYE KONATÉ 
Forfernisering og foredrag inkl. buffet
2016 er året for ARKENs 20 års jubilæum. Hør direktør Christian Gether fortælle om ARKENs forrygende ud-
vikling fra et tomt kulturhus til et internationalt anerkendt kunstmuseum med en flot samling. I kan opleve de 
vigtigste af ARKENs egne værker i udstillingen Kalejdoskop i Kunstaksen samt den nyåbnede udstilling med 
den afrikanske tekstilkunstner Abdoulaye Konaté i Grafikgalleriet. 
5 personerner fra hver virksomhed inviteres til dette eksklusive arrangement, hvor I kan se udstillingen før offentligheden.


