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Besøg Orangeriet i sommerferien
Bakkehusets hyggelige frokostrestaurant er åben hele sommeren, så læg
vejen forbi i sommervarmen og nyd det lækre smørrebrød sammen med en
iskold øl eller forfriskende lemonade i de smukke omgivelser. Blandt
Orangeriets øl findes vores egen ”Rahbeks Pils”, produceret af
Frederiksberg Bryghus.
Læs mere

Skønånd & Lidenskab - salonkoncert med Duo
Suonante
Tag med på en rejse tilbage til 1800-tallets musikalske saloner den 7.
august, når guitarist Lars Hedelius-Strikkertsen og sopran Katrine
Dyrehauge Roos spiller musik fra Jane Austens og Thomasine Gyllembourgs
tid. Både den engelske forfatter Jane Austen og den danske forfatter
Thomasine Gyllembourg interesserede sig for musik og begge spillede og
sang. Fra 1780'erne til midt i 1800-tallet bliver guitaren et populært
instrument og der skrives og omarrangeres et hav af sange til
guitarakkompagnement. Duo Suonante optræder i skræddersyet tøj fra
perioden og der fortælles undervejs om musik, instrumenter og mode.
Koncerten finder sted i forbindelse med sommerudstillingen "Skrivende
kvinder".
Læs mere

Kampen om kærligheden – Karen-Lise Mynster læser
Thomasine Gyllembourgs breve
Den 15. august har du en unik mulighed for at komme tæt ind på livet af en
af 1800-tallets mest markante kvindeskikkelser. Skuespiller Karen-Lise
Mynster læser op fra Thomasine Gyllembourgs berømte kærlighedsbreve og
museumsinspektør Rikke Lagersted-Olsen fortæller om forfatterens liv.
Thomasine Gyllembourg var banebrydende, når det kom til spørgsmål
omkring kvinders selvstændighed og kærlighed omkring år 1800. Hun
levede samtidig et dramatisk liv med ægteskab og skilsmisse fra den
berømte og berygtede forfatter Peter Andreas Heiberg, nyt ægteskab med
den landsforviste baron C.F. Gyllembourg og først sent i livet debuterer hun
som forfatter. Hendes breve afslører alle de personlige refleksioner omkring
ægteskab, skilsmisse og adskillelse fra sønnen Johan Ludvig Heiberg.
Læs mere

Sidste chance for at se udstillingen ”Skrivende
kvinder”

Bakkehusets sommerudstilling kaster lys over den engelske forfatter Jane
Austen og hendes danske pendant forfatteren Thomasine Gyllembourg. Jane
Austen og Thomasine Gyllembourg fødes begge to i 1770'erne og oplever i
hver deres land, hvordan omstændighederne for det at være kvindelig
forfatter rummer såvel udfordringer som muligheder. Mange kender Jane
Austens univers fra de mange populære filmatiseringer og tv-serier,
hvorimod Thomasine Gyllembourgs værker måske er mere ukendte for de
fleste. Udstillingen slutter den 15. august.
Læs mere

Bakkehuset skal restaureres
Med rødder tilbage i 1600-tallet er Bakkehuset Frederiksbergs ældste
bygning og den lange historie har naturligvis sat sit præg på mange
niveauer. Vi er meget glade for at kunne fortælle, at Frederiksberg
Kommune nu vil stå i spidsen for en gennemgribende restaurering af
Bakkehuset, så huset dermed vil blive bedre rustet til fremtiden. På grund af
restaureringsprojektet vil Bakkehuset være lukket fra 16. august 2019,
mens Orangeriet vil være åbent frem til den 1. september 2019. Vi glæder
os til at byde jer alle sammen velkommen, når Bakkehuset og Orangeriet
genåbner i april 2020.

Åben omvisning i museet
Kom med på den sidste åbne omvisning den 4. august, før Bakkehuset
lukker. Under omvisningen fortælles der om husets lange historie og om det
berømte ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek, hvis hjem blev et vigtigt
centrum for danske digtere i guldaldertiden. Her kom blandt andre H.C.
Andersen, Adam Oehlenschläger, B.S. Ingemann og H.C. Ørsted.
Læs mere

Åbne rundvisninger i Søndermarken
Tag med på en frisk vandring i Søndermarken, når vi holder åben
rundvisning den 4. august og den 1. september. Søndermarken var i
begyndelsen af 1800-tallet kongefamiliens private have og kun få

mennesker foruden kongefamilien havde nøgle til de grønne arealer. Adam
Oehlenschlägers familie var nogle af de få privilegerede, og digteren kunne
derfor hente inspiration til sin digtning i den romantiske have. På vandringen
kigger vi også på de mange genopførte bygninger. Vi mødes foran Adam
Oehlenschlägers statue, tæt på indgangen ved Frederiksberg Slot.
Læs mere
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