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Alle vores ting - ny særudstilling på 1. sal
Den 4. november åbner vores nye særudstilling Alle vores ting, som handler om
samtidslitteratur. Vi har indbudt en række forfattere og billedkunstnere til at udstille
værker, som ligger i feltet mellem litteratur, musik, billedkunst, film, performance og
nyere medier. De udstillede værker skaber tilsammen en mosaik af forskelligartede
hybridformer, og på udstillingen vil man kunne opleve alt fra iPad-romaner og
ordapoteker til lyriske videoer, bogskulpturer, dagbogsnotater. Udstillingen kan ses fra
4. november 2017 til 11. marts 2018.
Læs mere om udstillingen her.

Kampen med klassikerne

Kongens Fald er gentagne gange blevet kåret som det 20. århundredes bedste danske
roman, og der har gennem årene været flere planer om at filmatisere Johannes V.
Jensens klassiker. Den 8. november holder filminstruktøren Jesper Jargil foredrag om sin
fascination af romanen, om den kunstneriske skabelsesproces og om de udfordringer,
der kan være ved at forvandle den kendte historie om Mikkel Thøgersen til et filmisk
værk.
"Som myrer på den solbeskinnede sten" – kan økologien lære noget af H.C. Andersen?
Den 29. november holder forskeren Torsten Bøgh Thomsen foredrag om H.C. Andersen
og økologien ved at se nærmere på Andersens kendte eventyr Iisjomfruen fra 1861 fra
en økokritisk vinkel. Vel mødt til en hyggelig aften om eventyr, bæredygtighed og
økologi. Foredraget er arrangeret af Dansk Litteraturforening.
Læs mere her.

Lyriske arrangementer
Hvad er mere oplagt i efterårets mørke timer end at læse op og fordybe sig i litterære
samtaler?
Den 14. november lægger forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen vejen forbi
Bakkehuset, hvor hun vil læse op og fortælle om sin nye roman Sorgens grundstof.
Marstrand-Jørgensen har tidligere skrevet romaner om den historiske person Hildegard
af Bingen, og efter foredraget synger Jette Thomsen en buket af Hildegards sange.
Foredraget er arrangeret af Dansk Litteraturforening.
Den 15. november holder vi poesiens onsdag med digterne Pia Juul og Rasmus
Nikolajsen, hvor Rasmus Nikolajsen læser op af egne værker og efterfølgende diskuterer
digtekunstens kringelkroge med Pia Juul.
Den 22. november fortsætter vi i det poetiske spor med en aften i CV Jørgensens tegn,

idet musikanmelderen og forfatteren Klaus Lynggaard mødes med musik- og
kulturjournalisten Mads Hendrich til en uformel samtale om C.V. Jørgensen og hans
sangtekster. Foredraget er desværre udsolgt!
Læs mere her.

Børnenes museum

Den 4. november kaster Bakkehusets to børneambassasører, Aiya og Linea, sig igen ud
i en børneomvisning. Ideen er, at de to piger viser andre børn rundt i museet og giver
deres personlige bud på, hvad der er Bakkehusets bedste børnehistorier. Omvisningen
er kun for børn og varer ca. 30-40 min.
Læs mere her.

Julestue på Bakkehuset
Kom til juleklip, højtlæsning for børn og
smag Bakkehusets egen risengrød. Vi
holder julestue over to søndage for hele
familien, så her er den oplagte mulighed
for at komme i julestemning, hvis ikke
den allerede har indfundet sig. Ud over
risengrød vil der være salg af æbleskiver,
gløgg og Adam Oehlenschlägers julekage.
Du kan også lave din egen adventskrans,
besøge vores småkageværksted eller
springe med på omvisninger i museet.
Læs mere her.

Åbne omvisninger og julens åbningstider
Kom til åben omvisning den 12. november og den 17. december og hør om
Bakkehusets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de mange
forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen. De åbne omvisninger er gratis,
når entreen til museet er betalt. Læs mere her.
Bakkehuset holder lukket mellem jul og nytår fra den 22. december til den 3. januar.
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