VÄLKOMMEN TILL EUROPAS
NYA FOTOKONSTMUSEUM!
Hej "fotovän" och medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi RSF!

Vi hälsar dig och din fotoklubb välkommen att besöka Falsterbo Photo Art
Museum - Europas nya fotokonstmuseum! Detta moderna fotografiska
museum, som öppnade förra våren, är beläget i natursköna omgivningar vid
Falsterbo Strandbad, cirka 30 minuter söder om Malmö. Museet har en
imponerande och helt unik samling av internationell fotokonst med mer än
450 signerade originalfotografier av fotografer med världsnamn!

Vi är glada att genom ett exklusivt samarbete med Riksförbundet Svensk
Fotografi RSF kunna erbjuda dig, antingen som medlem i ansluten fotoklubb,
eller direktmedlem, en rad attraktiva förmåner på museet.

* Medlem enligt ovan, samt en medföljare, betalar 140 kr/person istället för 185
kr/person i inträde, mot uppvisande av medlemsbevis.
* Medlem enligt ovan erhåller 10% rabatt på allt i museets butik. Här finns

högkvalitativa fotoböcker, posters, vykort och mycket annat fint.
* För guidade visningar för max 10 personer, betalas 1.050 kr, mot normalpris
1.300 kr. Guidade visningar förbokas via mejl eller telefon.

Dessa förmåner är giltiga t.o.m 2022-12-31.
Klicka här för att se video om museet!

FOTOKONST I VÄRLDSKLASS IMPONERAS OCH FÖRUNDRAS!
Bakom satsningen av museet står paret Christina och Claes Lindquist, som
öppnar sin privata fotokonstsamling för publik och utvecklar ett helt nytt
besöksmål i Öresundsregionen. Denna fantastiska fotosamling av internationell
kaliber, är uppbyggd under mer än 15 år, och utgör grunden för museets
utställningar. I samlingen finns både svenska och internationellt kända
fotografer som Helmut Newton, Richard Avedon, Ellen von Unwerth, Chen

Man, Irving Penn, Herb Ritts, Julia Hetta, Albert Watson, Horst P Horst, Edward
Steichen, Dawid, Peter Lindbergh, Lillian Bassman, Steven Klein, David
LaChapelle, Emma Summerton m fl.

Med endast tre veckor kvar på museets premiärutställning "Dressed for Success
- 100 Years of Fashion Photography" och separatutställningen "Performance
Freedom", som båda går fram t.o.m den 20 mars, växer förväntan inför den nya
stora utställningen som har ett planerat öppningsdatum den 9 april. Vi
vågar utlova en riktigt spännande och sensationell utställning! Det blir över 140
fotografiska verk av mer än 40 världsberömda fotografer. Bland motiven och
modellerna finns många kända ansikten, bl a Drottning Elizabeth, Lady Gaga,
Madonna, Kung Carl Gustaf, The Beatles, Pamela Anderson, Nelson Mandela,
Angelina Jolie, Kate Moss, David Hockney, Brigitte Bardot, Salvador Dali,
Helena Christensen, Richard Gere och Jonas Gardell. Snart avslöjas
utställningens namn - den väcker helt säkert nyfikenhet!

Vill du följa med vad som händer på museet och vad för utställningar som är på
gång? Besök gärna hemsidan där du även enkelt kan anmäla dig till våra
nyhetsbrev! Du kan även följa museet på Instagram och Facebook!
Klicka här för att besöka museets hemsida!

DET PERFEKTA BESÖKSMÅLET
FÖR DIG OCH DIN FOTOKLUBB
I direkt anslutning till fotokonstmuseet finns Bistro Perspektiv, med nordisk mat
inspirerad av både franska och asiatiska köket. Bistron erbjuder fika, lunch,
middag, möjlighet till vinprovning samt även skräddarsydda upplägg för dig och
ditt sällskap. Allt detta serverat i en härligt ljus miljö med utsikt över tallskog och
klitter vid Strandbaden!

Paketerbjudanden för företag, föreningar och större sällskap:
"Konferens art inclusive" - konferera i vacker miljö, se konst i världsklass!
"Guidning med guldkant" - personlig visning med bubbel i glasen!
"Värdera och vinn" - annorlunda museiupplevelse, teamkänsla och glädje!

Önskar du och din fotoklubb information om kommunikationer till museet samt
tips om övernattningsmöjligheter i närheten, vänligen kontakta oss!

Klicka här för att se våra erbjudanden och events!

För ytterligare information om museet, bistron, utställningar och annat, kontakta
oss gärna på info@falsterbophoto.com eller ring 040-40 00 83.
För aktuella öppettider, vänligen KLICKA HÄR

Observera att museet är stängt från den 21 mars t.o.m den 8 april.
Ny utställning öppnar den 9 april och då presenteras även nya öppettider.
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