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Nyhedsbrev

Marts

Hvem ville du vælge, hvis du kunne komme til middag
med Kamma Rahbek, H.C. Andersen eller Friederike
Brun?
Den 25. marts åbner vi Bakkehusets nye sommerudstilling, som handler om
mad og spisevaner i 1800-tallet. I udstillingens fire sceniske tableauer kan
du blandt andet komme til te-selskab hos Kamma Rahbek på Bakkehuset,
til middag med H.C. Andersen hos familien Collin og på besøg i salonen hos
Friederike Brun på Sophienholm. Åbningen af den nye udstilling betyder, at
vores nuværende vinterudstilling lukker. Den 11. marts er derfor sidste
chance for at se udstillingen Alle vores ting.
Læs mere her

Påske på Bakkehuset og genåbning af orangeriet
Vi fejrer påskens komme, åbningen af en ny særudstilling og genåbningen af
vores orangeri med et kæmpe heldagsarrangement den 25. marts kl. 1017. Der vil være påskeklip ved Inga Madsen i museumsrummene, maling af
påskeæg og gækkebrevsværksted samt trille-æg-konkurrence for børn i
gården. Orangeriet er åbent hele dagen, og i anledning af påsken vil der
være en unik mulighed for at smage de autentiske og traditionsrige retter
"syvkålssuppe" og ”solæg” med snaps. Vi åbner samtidig Bakkehusets
sommerudstilling.
Læs mere her

Gæk, gæk, gæk! Deltag i vores
gækkedigtskonkurrence
Gækkebreve er en spøgefuld påsketradition, som går flere hundrede år
tilbage i tiden. Skriv dit eget sjove, finurlige eller frække gækkedigt og
aflever det i vores ”gækkekasse” i museumsbutikken senest den 25.
marts. Vinderen af konkurrencen annonceres ugen efter og der er en
spændende gave på højkant til vinderen.
Læs mere

Nye åbningstider fra 27. marts
Åbningen af orangeriet betyder sommersæsonens start og derfor vil
Bakkehusets åbningstider ændre sig. Fra og med den 27. marts til den 1.
oktober holder museet og orangeriet åbent fra tirsdag til søndag kl. 11-17,
og vi glæder os til at byde jer velkommen i den kommende sæson.

Åben omvisning i museet
Kom til åben omvisning i Bakkehuset den 11. marts kl. 14.00 og hør om
husets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de mange
forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen. Omvisningen er
gratis, når entréen til museet er betalt.
Læs mere

Bakkehuset
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info@bakkehusmuseet.dk
www.bakkehusmuseet.dk
Følg os på: Facebook - Instagram

Frameld dig dette nyhedsbrev

