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Ei Blot Til Lyst: Sæ romvisning i udstillingen
Ei Blot Til lyst: Fyraftensseminar om 1800-tallets
teater
Rundvisning i Søndermarken
Åbne omvisninger i museet

Ei Blot Til Lyst: Særomvisning i udstillingen
Bakkehusmuseets særudstilling Ei Blot til Lyst –
Romantikkens Teater giver et tværsnit af dansk teater 18001850, fra det borgerlige skuespil over den romantiske
tragedie til vaudevillen. Udstillingen tager udgangspunkt i
de tre dramatiske forfattere Knud Lyne Rahbek, Adam
Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg. Det kan man høre
mere om på denne særomvisning. Søndag 19. april kl.
14.00. Entré: 50 kr. Læs mere

Ei Blot Til lyst: Fyraftensseminar om 1800-tallets teater
I forbindelse med særudstillingen Ei blot til Lyst –

Romantikkens teater holder vi et fyraftensseminar med fire
spændende foredrag om 1800-tallets danske teater.
Skuespiller Linnea Voss fortæller om teatret på Johanne
Luise Heibergs tid, museumsinspektør Rikke LagerstedOlsen fortæller om K.L. Rahbek og det borgerlige skuespil,
museumsleder Gertrud With fortæller om Adam
Oehlenschläger og romantikkens teater og teaterhistoriker
Rikke Saaby Johansen fortæller om Johan Ludvig Heibergs
vaudeviller. Det vil være muligt at se særudstillingen i
forlængelse af seminaret. Der kan købes sandwiches og
drikkevarer i forbindelse med seminaret. Tirsdag 21. april kl.
17.00. Entré: 50 kr. Læs mere

Rundvisning i Søndermarken
Kom til rundvisning i Søndermarken og hør om den
romantiske haves tilblivelse og om romantikkens
introduktion i Danmark. På vandringen vil vi kigge nærmere
på de mange nyrestaurerede og genopførte bygninger samt

høre om digteren Adam Oehlenschlägers særlige forhold til
Søndermarken. Vi mødes foran Adam Oehlenschlägers
statue ved havens hovedindgang. Husk godt fodtøj. Søndag
3. maj kl. 15.00. Entré: 50 kr. Læs mere

Åbne omvisninger i museet
Bakkehusmuseet inviterer til åbne omvisninger, som handler
om husets historie, ægteparret Rahbek og de mange
personer, der besøgte stedet i guldalderen. Det sker bl.a.
søndag 3. maj kl. 14.00. Læs mere

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
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