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Nyhedsbrev februar 2017
Poesiens onsdag med Asta Olivia
Nordenhof og Pia Juul
Skriveværksted for
børn
Sapfo-foredrag ved Elisabth Friis
Åbne omvisninger

Poesiens onsdag med Asta Olivia Nordenhof og Pia Juul
Bakkehuset inviterer til en stemningsfuld aften i
selskab med digterne Asta Olivia Nordenhof og
Pia Juul. Asta Olivia Nordenhof læser op fra sin
seneste digtudgivelse og diskuterer derefter
poesiens kringelkroge med Pia Juul, som er
aftenens vært.
Onsdag 15. februar kl. 19.30. Entré: 50 kr.
Læs mere

Skriveværksted for børn
Hvordan skriver man et digt eller en novelle, og
hvor får man sine idéer fra? På
skriveværkstedet skriver vi små tekster
inspireret af musik, filmklip og billeder. Vi taler
om inspiration, om fantasi og om virkelighed. I
fællesskab skal vi lege med sproget, skrive små
tekster og læse højt for hinanden.
Skriveværkstedet er for alle 10-14-årige, der har
lyst til at skrive. Medbring en linjeret A4 blok,
blyant og madpakke. Du tilmelder dig her:
www.feriewebavisen.dk Torsdag og fredag 16.17. februar kl. 10.00-14.00. Entré: gratis. Læs
mere

Sapfo-foredrag ved Elisabth Friis
Den græske digter Sapfo, som levede i det
7.årh. f. Kr., var berømt for sin poesi, der giver
os indblik i det erotiske begærs
mangfoldigheder. I antikken cirkulerede
hundredevis af Sapfodigte, men indtil for nylig
havde vi kun ét helt digt samt fragmenter. I
2005 dukkede et næsten komplet, nyt Sapfodigt op, og i 2015 kom yderligere to tekster til.
Med udgangspunkt i sin seneste bog Eros.

Lemme-løsning og bevingede ord i græsk
kærlighedspoesi, vil Elisabeth Friis give et billede
af Sapfo-forskningen og foreslå, hvordan vi skal
læse forfatterskabet i dag. Elisabeth Friis er
ph.d. og docent i Litteraturvidenskab ved Lunds
Universitet. Læs mere om arrangementet.
Foredraget er arrangeret af Dansk
Litteraturforening. Torsdag 2. marts kl. 19.30.
Entre: 50 kr., gratis for Litteraturforeningens
medlemmer.

Åbne omvisninger
Kom til åben omvisning i Bakkehusmuseet og
hør om husets historie, det litterært
interesserede ægtepar, Rahbek, og de mange
forfattere og digtere, der besøgte stedet i
guldalderen. Det sker f.eks. søndagene 19.
februar og 5. marts 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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