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Rundvisning i Søndermarken
Sæ rudstilling: Lord Byron og Danmark
Foredrag ved Carsten Thau: Samlerens
Passion
Åbne omvisninger i museet

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 indgangen ved Frederiksberg Slot. Husk godt
fodtøj. Søndag 6. september kl. 15.00. Entré: 50 kr. Læs
mere

Særudstilling: Byron, Brøndsted og Bakkehuset
Særdstillingen "Byron, Brøndsted og Bakkehuset" handler
om den engelske, romantiske digter Lord Byron (17881824), 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

Foredrag ved Carsten Thau: Samlerens Passion
Hvilke principper følger samleren, hvori består hans
psykologi og hvilke dilemmaer befinder han sig i? Carsten
Thau, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole, holder
foredrag om den passionerede samler, og om forholdet
mellem museet som samler og den private samler. OBS alle
billetter er reserveret, så der er desværre ingen ledige
pladser til foredraget! Tirsdag 15. september kl. 19.30. 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 6. september 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
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