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Skuespil: 'Guldfuglen' om Johanne Luise
Heiberg
Udendørs midsommerkoncert
Omvisninger i museet og i Søndermarken

Skuespil om Johanne Luise Heiberg
Der er stadig ledige billetter til skuespillet denne uge.
'Guldfuglen' af Linnea Voss er en forestilling om dansk
teaters største ikon, Johanne Luise Heiberg, der tager os
med bag masken på den berømte skuespillerinde. Hør
med Johanne Luise Heibergs egne ord om det at være
skuespiller, og hvad faget kræver af den udøvende og
fortolkende kunstner – men også om sin positions
ensomhed og længslen efter nærvær og kærlighed.
Forestillingen opføres udendørs i museets skønne gård.
18., 19. og 20. juni kl. 20.00. Entré: 130 kr. Læs mere her

Udendørs midsommerkoncert
En stemningsfuld udendørs sommerkoncert i museets
gård med korsange til tekster af digtere,der havde deres
gang i Bakkehuset. Ingemann, H.C. Andersen,
Oehlenschläger, Grundtvig og Ewald er blandt
tekstforfatterne og musikken er af Weyse, Gade, Carl
Nielsen og komponister fra vor egen tid. Tekst og musik
om store følelser som kærlighed, længsel, savn, lykke og
fortvivlelse, men også sange med humor og lys
sommerstemning er på programmet. Koncerten opføres af
Hendriksholm Kirkes Kor, der er et kammerkor med stor
koncerterfaring fra Danmark og Europa. 29. juni kl. 16.00.
Entré: Gratis. Læs mere her

Omvisninger i museet og i Søndermarken
Denne sommer inviterer vi til to slags åbne omvisninger. I
museet, hvor det handler om husets historie, ægteparret
Rahbek og de mange personer, der besøgte stedet i
guldalderen. 22. juni og 6. juli kl. 14.00.
På omvisningen i Søndermarken kan man bl.a. kan høre
om den romantiske haves tilblivelse og de mange
nyrestaurerede og genopførte bygninger. Vi mødes foran
Adam Oehlenschlägers statue, tæt ved indgangen til Zoo
og Frederiksberg Slot og vandrer rundt i omtrent en
time. 29. juni og 13. juli kl. 15.00. Læs mere her

Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C., Tlf. 3331 4362,
info@bakkehusmuseet.dk
Åbningstider: Tirsdag til søndag kl. 11-16. Entré: Voksne 45 kr., børn gratis.
Læs mere her
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