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Nyt partnerskab med Arbejdernes Landsbank
Arbejdernes Landsbank og Frederiksbergmuseerne er gået sammen i et nyt
spændende partnerskab, hvor banken de kommende år vil fungere som
hovedsponsor for museerne. Nøgleordene for samarbejdet er fysisk nærvær
og lokalt engagement til glæde for både de besøgende,
Frederiksbergmuseerne og banken. Partnerskabet skal være med til at
sætte fornyet fokus på museernes mange engagerende og
fællesskabsorienterede aktiviteter.
Læs mere

Påske på Bakkehuset
Forårsblomsterne pibler frem og påsken står for døren. Kom med til den
store forårsåbning, når vi fejrer Påske på Bakkehuset for hele familien den
14. april. I museet er der værksteder med gækkebrevsklip ved Anina
Grambye og forskelligt andet påskepynt ved designkollektivet All About A, og
i haven kan man gå på jagt efter påskeæg, male påskeæg og deltage i den
efterfølgende ægtrilnings-konkurrence.
Læs mere

Orangeriet åbner for sommeren

Efter en lang vinter åbner orangeriet op for sæsonen den 14. april, så læn
dig tilbage i de hyggelige omgivelser og nyd en dejlig frokost fra sæsonens
nye menukort. Da orangeriet åbner i forbindelse med Påske på Bakkehuset
kan man i dagens anledning prøve særlige påskespecialiteter, og vi
præsenterer Bakkehusets nye øl, ”Rahbek pils”, som er produceret i
samarbejde med Frederiksberg Bryghus. Orangeriet vil være åbent hele
sommeren tirsdag til søndag kl. 11-17.
Læs mere

"Skrivende kvinder" - Bakkehusets nye
sommerudstilling
Vi inviterer inden for til dans, te-selskab, bal og brevskrivning under museets
store sommerudstilling Skrivende kvinder, som åbner den 12. april.
Udstillingen sætter fokus på den engelske forfatter Jane Austen og hendes
danske pendant forfatteren Thomasine Gyllembourg. Austen og
Gyllembourg fødes begge i 1770’erne og oplever i hver deres land, hvordan
omstændighederne for det at være kvindelig forfatter rummer såvel
udfordringer som muligheder. Som et litterært museum dykker vi ned i de
to forfatteres litterære universer og vi ser på figurer, kulturelle normer og
kvindernes sociale rum i Austens og Gyllembourgs romaner.
Læs mere

Maren Louise Käehne: Fra Borgen og Bodil til
Dronningen
Manuskriptforfatteren Maren Louise Käehne indledte sin spillefilmskarriere
som manuskriptforfatter med i 2016 at vinde en Bodil for årets bedste
manuskript sammen med May el-Toukhy for debutfilmen Lang historie kort.
Lige nu er Käehne biografaktuel med filmen Dronningen, som har Trine
Dyrholm i hovedrollen som succesfuld advokat. Den 24. april fortæller
Käehne i Bakkehuset om manuskriptarbejdet med Dronningen og om
processen med at etablere sig som manuskriptforfatter og finde sin egen
stemme efter færdiggørelsen af Filmskolens manuskriptuddannelse i 2009.
Læs mere

Romantikkens forfatterinder - ved Lise Busk Jensen
Den 25. april holder dr. phil. Lise Busk Jensen foredrag om forfatterne Jane
Austen og Thomasine Gyllembourg samt om receptionen af dem i
eftertiden. Thomasine Gyllembourg skrev sine værker under pseudonym,
men selvom ingen kendte hendes navn i begyndelsen, blev hendes romaner
hurtigt populære blandt borgerskabets læsende publikum. Jane Austen
udgav også sine første romaner under pseudonym, men der gik mange år,
før hun blev så læst og berømt, som hun er i dag. Lise Busk Jensen har
beskæftiget sig videnskabeligt med 1800-tallets kvindelige forfattere i
mange år. I 2009 udkom hendes store disputats "Romantikkens
forfatterinder". Foredraget finder sted i forbindelse med udstillingen

Skrivende kvinder.
Læs mere

Åben omvisning
Kom med til åben omvisning i Bakkehuset den 28. april, hvor vi fortæller om
husets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de mange
forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen.
Læs mere

Nye åbningstider i sommerhalvåret
I sommerperioden udvides Bakkehusets åbningstid og det betyder, at både
orangeriet og museet er åbent tirsdag til søndag kl. 11-17 fra den 14. april.
Læs mere

Bakkehuset
litterært museum * romantisk have * kulinarisk orangeri
Åbningstider: tirsdag-søndag kl. 11-17
Rahbeks Allé 23 1801 Frederiksberg C.
Tlf. +45 33314362
info@bakkehusmuseet.dk
www.bakkehusmuseet.dk
Følg os på: Facebook - Instagram
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