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Nyhedsbrev september 2015
Åben omvisning på engelsk: National identitet
og Guldalderens Danmark
'Salon H.C. Andersen' med Jytte Abildstrøm og
Frantz Howitz
Sæ rudstilling: Lord Byron og Danmark
Åbne omvisninger i museet

Åben omvisning på engelsk: National identitet og
Guldalderens Danmark
Oplev romantikkens stemning i de autentiske interiører fra
1800-tallet og hør om national identitet og kulturarv i
guldaldertiden. I omvisningen fokuseres der særligt på den
romantiske periodes litteratur, og på forfatteres og digteres
forhold til begreberne nationalitet og kulturarv. Adam
Oehlenschläger, forfatter af Nationalsangen, og H.C.
Andersen vil bl.a. blive inddraget. Omvisningen holdes på
engelsk af museumsleder Gertrud With og er en del af
Golden Days-festivalen "Hello Heritage". Søndag 20.
september kl. 14.00. Entré: 50 kr. Læs mere

'Salon H.C. Andersen' med Jytte Abildstrøm og Frantz Howitz
Hvem kender eventyrene "Hørren" eller "Et Blad fra Himlen"?
H.C. Andersens eventyr er elskede og verdensberømte, men
ofte læser vi kun et lille repertoire af hans samlede eventyr.
Denne aften står i eventyrets tegn, og vi sætter fokus på
Andersens mindre kendte eventyr i deres originale version
med oplæsning af Jytte Abildstrøm og Frantz Howitz.. Onsdag
30. september kl. 19.30. Gratis entré. Læs mere

Særudstilling: Byron, Brøndsted og Bakkehuset
Særdstillingen "Byron, Brøndsted og Bakkehuset" er lige
åbnet. Den handler om den engelske, romantiske digter
Lord Byron (1788-1824), og hans betydning for danske
kunstnere og kulturpersonligheder, heriblandt kredsen
omkring Bakkehuset. Den danske arkæolog P.O. Brøndsted
mødtes med Byron i Athen i vinteren 1810-1811. Sammen
drak de punch og diskuterede politik, herunder de politiske
forhold i Grækenland. Brøndsted berettede om den politiske
situation i Grækenland i breve til blandt andre Kamma og
Knud Lyne Rahbek. 12. september - 13. december. Læs mere

Omvisninger i museet
Hver anden søndag inviterer vi til åbne omvisninger i museet,
hvor det handler om husets historie, ægteparret Rahbek og
de mange personer, der besøgte stedet i guldalderen. Det
sker 4. oktober 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 50 kr., børn gratis.
Læs mere

Frameld dig denne e-mail-liste

