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Poesiens Onsdag: Ursula Andkjær Olsen og Ninette Larsen
Bakkehusmuseet inviterer denne onsdag på oplæsning og
diskussion af poesiens kringelkroge ved forfatterne Ursula
Andkjær Olsen og Ninette Larsen. Forfatteren Pia Juul er
aftenens vært. Onsdag 18. marts kl. 19.30. Entré: 50 kr.
Læs mere

Påskeklip ved Inga Madsen
Traditionen tro klippes der påskepynt og gækkebreve efter
gamle og nye skabeloner i Bakkehuset ved Inga Madsen.
Arrangementet er for både børn og voksne, og der kan
klippes frit hele dagen. Materialer findes på museet. Lørdag
21. og søndag 22. marts kl. 11.00-16.00. Entré: Gratis. Læs
mere

Foredrag ved teaterdirektør Kasper Wilton
Hvordan overlever teatret i en tid, hvor flere og flere
tilbringer længere og længere tid foran enten tv-skærmen
eller computerskærmen? Det vil Folketeatrets direktør
Kasper Wilton give sine bud på. Arrangeret af Bakkehusets
Litteraturforening. Onsdag 25. marts kl. 19.30. Entré: Gratis
for medlemmer af Litteraturforeningen. Gæster 50 kr. Læs
mere

Ei blot til lyst! – særudstilling om romantikkens teater
Kan teatret mere end blot underholde? I denne særudstilling
belyser vi teatret som fænomen i perioden romantikken med
udgangspunkt i de tre dramatiske forfattere Knud Lyne
Rahbek, Adam Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg. 14.
marts - 14. juni 2015. 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 5. april 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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