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En aften i digteren Inger Christensens tegn
Digteren Inger Christensen indtager med sit forfatterskab en særlig position i
den danske litteratur, og hun har været inspirationskilde for mange. I Jytte
Rex' portrætfilm fra 1998 Inger Christensen – Cikaderne findes møder vi
digteren i sin lejlighed i København, hvor hun fortæller om skrivearbejdet, og
vi hører hende læse op fra sine vigtigste værker: Det (1969), Det malede

værelse (1976), Alfabet (1981) og Sommerfugledalen (1991). Den 8.
februar viser vi Jytte Rex’ fine portrætfilm i forbindelse med vores
særudstilling Alle vores ting. Forfatter og kurator på udstillingen Tomas
Lagermand Lundme introducerer filmen.
Læs mere

Litterær salon med Ursula Andkjær Olsen, Stense
Andrea Lind-Valdan og Tomas Lagermand Lundme
Forfatteren Ursula Andkjær Olsen og billedkunstneren Stense Andrea LindValdan udgav i 2016 det visuelle kærlighedsdigt vi rus salve, hvor de to
kunstnere forholder sig til dialogen mellem krop, tunge, ord og billede.
Projektet startede med, at Stense Andrea Lind-Valdan sendte et aftryk af
sig selv til Ursula Andkjær Olsen, hvorefter Andkjær Olsen svarede ved at
kopiere sig selv i sin kopimaskine. Andkjær Olsen er lige nu aktuel med
værker på vores særudstilling Alle vores ting og i den forbindelse vil hun og
Lind-Valdan performe ved en litterær salon den 22. februar. Efter deres
performance vil forfatteren Tomas Lagermand Lundme læse op af egne
værker. Lagermand Ludme debuterede i 1998 med romanen FORHUD, og
siden har han udgivet adskillige værker inden for dramatik, lyrik, prosa og
børnebøger. Han arbejder derudover med maleri, tegning og fotografi og er
kurator på Alle vores ting.
Læs mere

Platons gåde
Den klassiske filolog Ivar Gjørup, kendt under tegneserienavnet Olfax, er
forfatter til den berømte tegneserie Egoland, som udkom i dagbladene
Information og Politiken fra 1986 til 2009. Sidste år modtog Gjørup både
Holbergprisen og Brandesprisen for sit velskrevne og gnistrende værk

Platons gåde om alle filosoffers filosof. I dette værk bliver den gamle græker
støvet grundigt af og på jysk højskolemaner gjort lebendig med egne
levende ord. Den 28. februar fortæller Gjørup om Platons gåde i Dansk
Litteraturforening.
Læs mere

Skriveværksted for forfatterspirer
Hvordan kommer man i gang med at skrive? Hvor kommer inspirationen
fra? Hvad gør man, hvis man ikke kan komme i gang? I vinterferien holder
forfatteren Ditte Steensballe 1-dags skriveworkshop for 10-14-årige, hvor
der skrives små tekster, inspireret af stedet, billeder og musik.
Skriveværkstedet finder sted den 16. februar og der er gratis adgang.
Læs mere om tilmelding

Åbne omvisninger i februar
Kom til åbne omvisninger i Bakkehuset den 11. og 25. februar og hør om
husets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de mange
forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen. Husk at de åbne
omvisninger er gratis, når entreen til museet er betalt.
Læs mere

Ny særudstilling og åbning af orangeriet
I marts måned starter Bakkehusets sommersæson, og vores hyggelige
orangeri åbner op igen. Vi kan præsentere en ny særudstilling i museet
under titlen Til bords med Kamma Rahbek og H.C. Andersen, som sætter
fokus på 1800-tallets mad og spisevaner. Sæt derfor kryds i kalenderen den
25. marts, hvor vi holder "Påske på Bakkehuset" med åbning af orangeriet
og særudstillingen.
Læs mere om særudstillingen
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