Kulturspillets
nyhedsbrev
Spar 100 kr. på Kulturspillet
Læs i dette
nyhedsbrev:


Spar 100 kr. på
Kulturspillet



Konkurrence
om gavekort



Weekendkurser





Operaoplevelser
Kulturrejser

Køb sommerferiens lærerige
brætspil med 100 kr. rabat.

Frem til mandag den 1. juli kan
De købe Kulturspillet til 499 kr.
(normalpris 599 kr.).

Tilbuddet gælder kun ved køb
direkte fra vores hjemmeside
www.kulturspillet.dk

Kulturspillet indeholder mere end 3.200
spørgsmål fordelt på 18 spændende
kategorier.

I bestillingsformularen anføres
”Sommerrabat” i kommentarfeltet.
Leveringsomkostning: 39 kr.

Operaoplevelser
Prima donnaer,
bredskuldret
mandfolkeryst og
tårepersere.
Opera er for alle.

Skal De holde bryllup eller skal
der noget ekstraordinært til
ifm. firmaets jubilæum eller
sommerfest, så kontakt os for
at høre nærmere om vort samarbejde med nogle af landets
dygtigste professionelle operasangere.

Vi garanterer en
uforglemmelig oplevelse

Vind et gavekort

Månedens quiz på
www.kulturspillet.dk

På vores hjemmeside finder
De hver måned en lille quiz,
hvor man kan prøve et par
spørgsmål fra spillet og
samtidigt deltage i konkurrencen om præmier.
I denne måned trækker vi
lod om et gavekort på 400
kr. til Panduro Hobby.
Panduro Hobby har siden
åbningen af den første butik

i 1950’ernes København
vokset stødt og roligt og
servicerer i dag kunder fra
15 velassorterede butikker
over hele landet.
Læs mere på
www.panduro.dk
Præmien kan ikke ombyttes
til kontanter. Vinderen får
direkte besked.

Kulturelle weekendkurser

Weekendkurserne
er lørdag—søndag
kl. 10.15-16.00

På Kulturspillets weekendkurser sætter vi to dage af
i kalenderen til at komme i
dybden med et spændende
kulturelt emne.

På hjemmesiden kan De
læse mere om og tilmelde
Dem efterårets kurser i
København og Århus.

København
Kulturhovedstad Wien
7.-8. sept.
Spaniens store kulturhistorie
9.-10. nov.
Renæssancen i Norditalien
16.-17. nov.

Århus
Polens omskiftelige historie
2.-3. nov.

Kulturrejser
Kunst– og kulturrejser
med spændende
indhold

Nu har De også mulighed
for at tage med på en af
vores kunst– og kulturrejser.

Et hovedtema på kulturrejsen til
Wien bliver Habsburgermonarkiets prestigebyggeri og
overdådige kunst

Kulturhovedstad Wien
4 dage, 4.995 kr.

Læs nærmere om rejserne i
programmet der findes på
www.kulturspillet.dk

På kunstrejsen til Madrid er vort
fokus de vældige spanske bidrag
til verdenskunsten, som kan
nydes på byens højt estimerede
kunstmuseer

Spansk verdenskunst
i Madrid
5 dage, 6.495 kr.

Afmeld nyhedsbrevet
Ønsker De at afmelde Kulturspillets nyhedsbrev skal De blot
sende en mail til info@kulturspillet.dk med teksten ”Afmeld
nyhedsbrev” i emnefeltet.

