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Nyhedsbrev

Juni

Madværksted for børn
For 200 år siden var der ikke køleskabe, og man kunne ikke smutte i Netto
efter en pose slik, men hvad spiste man så? Den 2. juni skruer vi tiden 200
år tilbage for at prøve kræfter med, hvordan man selv lavede søde sager
dengang. Bakkehusets 12-årige børneambassadører vil vise rundt i museet
og fortælle lidt om, hvordan man spiste og lavede mad i guldalderen.
Rundvisningen er kun for de deltagende børn, men forældre må gerne
deltage i madværkstedet, hvor vi råsylter bær.
Læs mere

Copenhagen Phil spiller i Bakkehusets have
Copenhagen Phil – hele Frederiksbergs symfoniorkester – spiller sommeren i
møde i vores smukke og stemningsfulde have den 10. juni. Koncerten giver
publikum mulighed for at opleve de professionelle musikere på tætteste
hold. Det er Copenhagen Phils kammerensemble, bestående af 10
musikere fra orkestret, der sammen med den forrygende sopran Signe
Asmussen spiller og synger sommerlige toner af blandt andre Vivaldi,
Händel og den tangoinspirerede komponist Piazzolla. Den intime
kammerkoncert bindes sammen af orkestrets musikchef Uffe Savery.
Deltagelse i koncerten er gratis.
Læs mere

Til salon med Friederike Brun
Det er en lun sommeraften på landstedet Sophienholm. Salonværtinden
Friederike Brun har netop trukket sig tilbage til de tilstødende lokaler, hvor
hendes datter, Ida, opfører sin berømte attitude-dans. På bordet står der
champagne og vingele i forskellige farver og former.
Den 14. juni rejser vi tilbage til en af guldalderens mest berømte saloner for
at opleve stemningen med oplæsning og litterære samtaler. Maden spillede
en ikke uvæsentlig rolle i salonlivet, og derfor serveres der smagsprøver på
de historiske retter. I løbet af aftenen læser skuespiller Maibritt Saerens højt

fra Friederike Bruns tekster, og der fortælles om 1800-tallets mad.
Arrangementet finder sted i forbindelse med Bakkehusets sommerudstilling
"Til bords med Kamma Rahbek og H.C. Andersen".
Læs mere

Sommerjazz i juli
Bakkehuset danner igen i år rammen om en række stemningsfulde og
swingende jazzkoncerter i forbindelse med Jazzfestivalen i København. Der
vil være koncerter med blandt andre Aske Jacoby Trio, Jesper Thilo Kvartet
og Nancy Harms Kvartet samt børnejazz med Mads Mathias, Henrik Silver
og Allan og underdrengene. Se det fulde jazzprogram på vores hjemmeside.
Læs mere

Åbne omvisninger i museet
Kom til åben omvisning i Bakkehuset den 3. og 17. juni kl. 14.00 og hør om
husets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de mange
forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen. Det er gratis at
deltage i de åbne omvisninger, når man blot har betalt almindelig entré til
museet.
Læs mere

Rundvisning i Søndermarken
Kom til rundvisning i Søndermarken den 3. juni kl. 15.00 og hør om den
romantiske haves tilblivelse, og om romantikkens introduktion i Danmark. På
vandringen vil vi kigge nærmere på de mange genopførte bygninger og der
vil blive fortalt om digteren Adam Oehlenschlägers særlige forhold til
Søndermarken.
Læs mere
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