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Salon om de store fortællinger med Kirsten Thorup og Asger
Schnack
Forfatteren Kirsten Thorup taler om sine
samtidsføljetoner og giver i dialog med
forfatteren Asger Schnack et billede på den store
fortælling om Danmark i 1970’erne. Den litterære
salon er en del af Golden Days-festivalen 2016.
Kirsten Thorup (f. 1942) debuterede som
forfatter med digtsamlingen ”Indeni – udenfor” i
1967, og hun er blevet karakteriseret som en
samfundskritisk realist, der beskriver
marginaliserede mennesker i samfundet.
Hovedværkerne i hendes forfatterskab er de
samtidshistoriske romaner ”Lille Jonna” (1977),
”Den lange sommer” (1979), ”Himmel og
helvede” (1982) og ”Den yderste grænse”
(1987). De repræsenterer den større fortælling
om Danmark i perioden 1950 til 1980.
Romanernes fortællestil er præget af dialoger i
en strøm af sætninger. Mandag 3. oktober kl.
19:30. Entré: 50 kr. Billetter reserveres på:
front@bakkehusmuseet.dk Læs mere

Foredrag om portrætmaleren Carl Gustav Pilo

Kunsthistorikeren Charlotte Christensen holder
foredrag om den svenske kunstner Carl Gustav
Pilo og hans portrætkunst i anledning af hendes
nyudgivne monografi om kunstneren.
Pilo (1711- 1793) var rokokoperiodens
fremmeste hofmaler i Norden, og han var i en
årrække hofmaler for bl.a. Frederik V og
Christian VII. I 1772 blev han udvist af Danmark.
Pilos liv og kunstnergerning var afhængig af
skiftene magtkonstellationer i Danmark.
Arrangeret af Bakkehusmuseets
Litteraturforening. Onsdag 12. oktober kl. 20.00.
Entre: 50 kr., gratis for Litteraturforeningens
medlemmer. 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 f.eks. søndagene 2., 16. og 30. oktober 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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