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Bakkehusalfabetet - en udstilling om
læsning af digteren Morten Søndergaard
Hvad vil det sige at læse? Hvad sker der i os, når vi læser
noget, og hvordan læser vi? Bogstaver, tal, billeder, ansigter,
verden - i Bakkehusets historie har læsning været en central
aktivitet, og udstillingen undersøger, hvordan vi læser og hvad
læsning er. 8. oktober 2011 - 8. januar 2012. Læs mere her

Kulturnatten: Halloweenkort, eventyr og
foredrag
Besøg os på Kulturnatten til: Klipning af halloweenkort,
eventyroplæsning ved skuespiller Mie Brandt og foredrag om
bogen Skrædderen ved Lisbeth Smedegaard Andersen.
Fredag 14. oktober. Adgang med kulturpas. Læs mere her

Æskemageri i efterårsferien
Kom og lær at lave din egen æske. Traditionen tro har vi i
skolernes efterårsferie undervisning i æskemageri for børn og
voksne ved Inga Madsen. Undervisningen foregår på hold.
Hold 1 begynder kl. 11.00 og hold 2 kl. 13.30. Materialer
forefindes.Torsdag 20. oktober, fredag 21. oktober, lørdag 22.
oktober, søndag 23. oktober. Gratis. Læs mere her

Foredrag om Bakkehusalfabetet
I forbindelse med udstillingen Bakkehusalfabetet fortæller
digteren Morten Søndergaard om sit syn på begrebet læsning
og om sine tanker bag udstillingen. Foredraget indgår i
festivalen København Læser. Entré: 50 kr. Onsdag 9. november
kl. 19.30. Læs mere her

Foredrag om Thomas Kingo
Forsker Erik A. Nielsen har skrevet et værk om Thomas Kingo,
som han vil tale om. Kingo var ikke blot salmedigter, men også

karrieremager, elsker m.m. Foredraget arrangeres af
Bakkehuset - Dansk Litteraturforening. For medlemmer af
Litteraturforeningen er foredraget gratis; for ikke-medlemmer er
entréen 50 kr. 14. november kl. 19.30. Læs mere om foredraget
og litteraturforeningen her
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C., Tlf. 3331 4362, info@bakkehusmuseet.dk
Åbningstider: Tirsdag til søndag kl. 11-16. Entré: Voksne 30 kr., børn 1 kr. Læs mere her
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