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Duo Suonante spiller 1800-tals musik for sang &
guitar
Guitarist Lars Hedelius-Strikkertsen og sopran Katrine Dyrehauge Roos har
specialiseret sig i at spille musik fra 1800-tallet, og den 6. juni spiller de
koncert og fortæller om musikken på forfatterne Jane Austens og
Thomasine Gyllembourgs tid. Austen interesserede sig for musik og efterlod
sig en del musikbøger, som Duo Suonante spiller fra. Gyllembourg voksede
også op med musik, og hun har med garanti sunget sange af komponister
som F.L.Æ. Kunzen, Friedrich Kuhlau og C.E.F. Weyse, der alle tre levede og
virkede i København. Koncerten finder sted i forbindelse med
sommerudstillingen "Skrivende kvinder".
Læs mere

Ind til syningen
Hvordan blev alle de smukke kjoler til på Jane Austens tid? Det kan du finde
ud af, når Lisa Ørting den 15. juni flytter sit syværksted ind på Bakkehuset.
Ørting har specialiseret sig i at sy historiske kjoler fra 1700-tallet ud fra
historiske mønstre, og hun har en stor viden om, hvordan man klædte sig
som kvinde på Jane Austens tid. I løbet af dagen får du mulighed for at kigge
Ørting over skulderen under syarbejdet og spørge ind til teknikker,
materialer, mode og meget andet. Kl. 14.00 holder hun et mere formelt
oplæg. Det er gratis at deltage i arrangementet, når entreen til museet er
betalt. Arrangementet finder sted i forbindelse med sommerudstillingen
"Skrivende kvinder”.
Læs mere

Copenhagen Phil spiller på Bakkehuset
Den 16. juni venter der publikum en musikalsk oplevelse, når musikere fra
Copenhagen Phil – hele Frederiksbergs symfoniorkester – spiller koncert i
Bakkehusets stemningsfulde have. Sopranen Yana Klein er et af de helt
store unge talenter på den danske musikscene, og hun har de seneste år
vakt begejstring over hele Europa i opera- og koncertsammenhæng. Yana
Klein fremfører sammen med en blæseroktet musik og arier af Mozart. På
repertoiret er også et par værker af Carl Nielsen for strygetrio. Der er fri
adgang til koncerten i haven.
Læs mere

Åbne omvisninger i museet
Hvis væggene kunne tale, så ville de formentlig kunne fortælle mange sjove
historier om livet på Bakkehuset i guldaldertiden. Det kan væggene
imidlertid ikke, men vores entusiastiske omvisere viser rundt hver anden
søndag, og her løfter de sløret for nogle af alle de forunderlige og skæve
historier om huset og ægteparret Rahbek. I juni holder vi åbne omvisninger
den 9. og den 23. juni kl. 14.00. Husk at det er gratis at deltage i de åbne
omvisninger, når entreen til museet er betalt.
Læs mere

Åben rundvisning i Søndermarken
I mange år var Søndermarken kun forbeholdt kongefamilien, hoffet og nogle
få privilegerede naboer, som allernådigst fik egen nøgle. Dette gjaldt blandt
andre beboerne på Bakkehuset og forfatteren Adam Oehlenschläger, hvis
far var slotforvalter. Kom med på en åben rundvisning i Søndermarken den
2. juni og hør meget mere om parkens historie og om de mange genopførte
bygninger. Vi mødes foran Adam Oehlenschlägers statue, tæt på
Frederiksberg Slot.
Læs mere

Besøg museumsbutikken
Bakkehusets museumsbutik har et fint udvalg af unikavarer, som er
produceret specielt til museet, og andre varer, som på den ene eller den
anden måde knytter sig til forfattere, den romantiske have eller
guldaldertiden. Her kan man lade sig inspirere til selvforkælelse eller måske
finde den perfekte værtindegave. Et af vores nyeste produkter er den
håndlavede luksussæbe fra BADA, som er lavet på naturlige æteriske olier.
Den findes i to varianter i museumsbutikken: Guldalder og Middelalder.
Læs mere
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