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Åbne Skabe
Skrivevæ rksted i vinterferien
Foredrag om Friederike Brun
Poesiens Onsdag: Thomas Boberg og Lars
Skinnebach
Åbne omvisninger i museet

Åbne Skabe
Kunstnerne fra Svends Bibliotek præsenterer deres udstilling
Ind I Skabet. Som noget helt unikt åbnes op for skabene, så
publikum får mulighed for at studere bøgernes forskellige
sider. Torsdagene 5. og 26. februar kl. 19.00. Entré: 45 kr.
Gratis for de deltagende kunstnere. Læs om udstillingen

Skriveværksted i vinterferien
Hvordan skriver man et digt eller en novelle, og hvor får man
sine idéer fra? På skriveværkstedet skriver vi sammen med
forfatteren Ditte Steensballe små tekster inspireret af musik,
filmklip og billeder. Vi leger med sproget og taler om
inspiration, fantasi og virkelighed. For alle 10-14-årige med
lyst til at skrive. Workshop 1: 10. – 11. februar kl. 10-14.
Workshop 2: 12. – 13. februar kl. 10-14. Læs mere Tilmelding
på Feriewebavisen

Foredrag om Friederike Brun
Foredrag ved Inge Nørballe og Sten Høgel i anledning af
udgivelse af bogen Friederike Brun – en svane i guldalderens

andegård . Tekster af forfatterinden Friederike Brun vil blive
suppleret af musik. Arrangeret af Bakkehusets
Litteraturforening. Tirsdag 17. februar kl. 19.30. Entré: Gratis
for medlemmer af Litteraturforeningen. Gæster: 50 kr. Læs
mere

Poesiens Onsdag: Thomas Boberg og Lars Skinnebach
Glæd dig til en aften i poesiens tegn, hvor forfatterne
Thomas Boberg og Lars Skinnebach læser op af egne værker
og diskuterer poesiens væsen med forfatteren Pia Juul.
Onsdag 18. februar kl. 19.30. Entré: 50 kr. Læs mere

Åbne omvisninger i museet

Bakkehusmuseet inviterer til åbne omvisninger, hvor det
handler om husets historie, ægteparret Rahbek og de
mange personer, der besøgte stedet i guldalderen. 8. og 22.
februar 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

Frameld dig denne e-mail-liste

