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En aften i Agnes Henningsens tegn
Den danske forfatter Agnes Henningsen fyldte 150 år den 18. november
2018. Hun blev 93 år og oplevede som forfatter at blive berømt tre gange.
Sidste berømmelse kom med de otte erindringsromaner, som Gyldendal nu
genudgiver. Forfatteren Pia Juul har genskrevet Henningsens erindringer
med titlen "Let gang og lidt til" ved at citere fra erindringerne og tilføje
citater fra breve, avisartikler og andres erindringer. Den 4. december
lægger Pia Juul vejen forbi Bakkehuset, hvor hun vil læse op fra værket og
samtale med Henningsen-kender og journalist Lone Nikolajsen. Foredraget
er arrangeret af Dansk Litteraturforening.
Læs mere

Filosoffen Félix Guattari - en (ny)klassiker for en aften
Bakkehuset og Frederiksberg Bibliotek inviterer den 6. december til en aften
med fokus på den franske filosof, psykoanalytiker og aktivist Félix Guattari
(1930-1992). Forfatteren Anders Abildgaard og oversætteren og litteraten
Peter Borum vil denne aften præsentere og diskutere Guattaris værk ”De
tre økologier” fra 1989, der netop nu læses og debatteres ivrigt i nyere
international og dansk kunst og litteratur. Fortvivl ikke, hvis du ikke kender
Guattaris værk på forhånd, for de to forfattere vil være behjælpelige med at
skabe en større forståelse for ”De tre økologier”.
Læs mere

Læsning på gulnet papir
Oplev læsning, forståelse, historiens sus og en digters visioner, når
forfatteren Asger Schnack inviterer til Læsning på gulnet papir den 13.

december. Schnack dykker ned i Kamma Rahbeks samtid og læser op fra
nogle af B.S. Ingemanns kendte og højtelskede Morgen- og Aftensange
(deres oprindelige titler var "Morgensange for Børn" fra 1837 og "Syv
Aftensange" fra 1838). Publikum opfordres til at "læse med". Aftenen er
arrangeret af Litteraturforum, som er et samarbejde mellem Bakkehuset og
Frederiksberg Bibliotek.
Læs mere

Åbne omvisninger
Kom til åben omvisning i Bakkehuset den 2. og 16. december, hvor vi
fortæller om husets spændende historie fra 1600-tallet til i dag og om det
litterært interesserede ægtepar Rahbek, som modtog mange af
guldaldertidens berømtheder i deres hjem.
Læs mere

Ny webshop
Find gode julegaveidéer eller forkæl dig selv med varer fra
Frederiksbergmuseernes museumsbutikker – vareudvalget afspejles også i
vores nye webshop, der rummer unikke gaveartikler og et udvalg af bøger,
postkort, plakater, CD’er, notesbøger, skrive- og tegneartikler, mv., som
relaterer sig til den personkreds, historiske periode eller de emner, som
museerne hver især dækker.

Besøg webshoppen her

Åbningstider i julen
Tak for et fantastisk år med påskemarked, sommerudstilling om 1800tallets mad og spisevaner, Golden Days, Kulturnat, julemarked og et hav af
andre spændende aktiviteter. Museet holder julelukket fra og med den 22.
december til den 2. januar 2019. Vi ønsker alle en glædelig jul og på gensyn
i det nye år.
Læs mere

Bakkehuset
litterært museum * romantisk have * kulinarisk orangeri
Åbningstider: onsdag-søndag kl. 11-16
Rahbeks Allé 23 1801 Frederiksberg C.
Tlf. +45 33314362
info@bakkehusmuseet.dk
www.bakkehusmuseet.dk
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