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Rahbek Pils – ny øl i orangeriet
Bakkehuset har i år fået sin helt egen øl, ”Rahbek Pils”, hvis navn naturligvis
er inspireret af stedets berømte værtspar Kamma og Knud Lyne Rahbek.
Rahbek Pils er produceret af vores lokale leverandør, Frederiksberg Bryghus,
og den er udviklet i samarbejde med orangeriets køkkenchef Anne Sofie
Balleby Berlin. Der er, som navnet antyder, tale om en pilsnerøl med
masser af tysk humle. En herlig undergæret tørstslukker. Nyd den nye øl
sammen med et stykke delikat smørrebrød i orangeriets hyggelige
omgivelser.
Læs mere

Nomineret til Byens Bedste Åndehul
Berlingske Byens Bedste København nominerer hver år de vigtigste steder
og initiativer, gastronomiske genistreger, sublime shopping-oplevelser og
københavnske luksus- og kulturperler. I år er vores skønne orangeri blevet
nomineret i kategorien ”Byens Bedste Åndehul”, og det er vi simpelthen så
stolte over og glade for. Vi vil selvfølgelig opfordre alle jer, som elsker det
stemningsfulde orangeri, til at give os jeres stemme. Afstemningen varer
indtil den 19. maj.
Link til afstemning her

Koncert med Friedrich Kuhlaus violinsonater
I forbindelse med udgivelsen af de to Kuhlau-album: "Violinsonater, vol. 2"
samt "Kuhlau & Malling: Klaverkvartetter" fremføres Kuhlaus violinsonater
den 5. maj af violinist Christina Åstrand og pianist Per Salo. Koncerten finder

sted i Bakkehusets have og introduceres af musikjournalist ved Danmark
Radio Jens Cornelius. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Dacapo
Records. Gratis entré.
Læs mere

Litteratur og mad fra guldalderen
Bakkehuset inviterer til en aften i guldalderens tegn den 10. maj. Gæsterne
vises om i udstillingen "Skrivende kvinder - Jane Austen og Thomasine
Gyllembourg" og herefter serveres en middag bestående af 2 retter.
Opskrifterne er hentet fra Bakkehusets historiske kogebog "Guld i mund".
Arrangementet er en del af FRB-DAGE og FRB-EATS.
Læs mere

Home Readings - Sissel-Jo Gazan
Oplev en anderledes læseaften den 15. maj med forfatteren Sissel-Jo
Gazan. I 2017 udkom Gazans roman "Blækhat", som især blev rost for sit
fine tidsportræt af 1980'erne. I Bakkehusets intime omgivelser bliver du
inviteret med en tur ned ad memory lane til midten af 1980'erne, når
Sissel-Jo Gazan læser op fra den populære roman i et nyt, musikalsk set-up,
der vil få dig til at huske, dengang du selv gik med benvarmere.
Læs mere

Empiredanse fra Jane Austens tid
Den 18. maj er der stemningsfuld danseoptræden i Bakkehusets have med
autentiske pardanse fra Jane Austens tid. Truppen "Empire Danserne"

består af 8 dansere, som har specialiseret sig i at danse historiske
pardanse fra perioden fra slutningen af 1700-tallet til 1800-tallets midte.
Danserne optræder kl. 11.30 og kl. 14.00 og er iført autentiske dragter fra
tiden. Der er derfor lagt op til en festlig dag, hvor man får et indtryk af dans,
musik og mode. Gratis entré.
Læs mere

Mød roman- og manuskriptforfatter Ina Bruhn
Manuskriptforfatter og filmanmelder Iben Albinus Sabroe interviewer den
28. maj Ina Bruhn om forskellen på at skrive til levende billeder og til
læsernes fantasi. Som en af få forfattere i Danmark veksler Bruhn
ubesværet mellem at skrive skønlitteratur, film og TV-serier. Hun har
skrevet flere romaner for unge, deriblandt ”I år er alting anderledes” og
”Min fucking familie”. Som hovedforfatter står hun senest bag TV-serierne
”Juleønsket” og ”Håbet”. Hun er aktuel med krimiserien ”Den som dræber”
samt TV2's næste julekalender ”Tinka og Kongespillet”.
Læs mere

Åben rundvisning i Søndermarken
Hele sommeren holder vi åbne rundvisninger i Søndermarken hver første
søndag i måneden. Her kan alle dukke op uden tilmelding forinden. På
rundvisningerne fortælles der om Søndermarkens tilblivelse og parkens
lange historie. I slutningen af 1700-tallet blev Søndermarken omlagt i den
romantiske stil og derfor fortælles der også om den romantiske periode
generelt. Husk de gode vandresko den 5. maj kl. 15.00, hvor vi mødes ved
Adam Oehlenschlägers statue over for Frederiksberg Slot.
Læs mere

Åbne omvisninger i museet
Den 12. og 26. maj kan du komme til åben omvisning i Bakkehuset. Vi

fortæller om husets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek,
og de mange forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen.
Læs mere

Bakkehuset
litterært museum * romantisk have * kulinarisk orangeri
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info@bakkehusmuseet.dk
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