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Marts 2019

Den Lille Kulturnat
I år har børnene fået deres helt egen Kulturnat - Den Lille Kulturnat, den 15.
marts. Det bliver en underholdende dag med aktiviteter i børnehøjde mange
forskellige steder i byen. I Bakkehusets stemningsfulde stuer, hvor unge
H.C. Andersen fra tid til anden trådte sine fødder, vil der være kreativ
workshop med arkitekt Julie Dufour og senere på aftenen kommer Mie
Brandt fra Teater Zeppelin for at læse eventyr og godnathistorier højt.
Læs mere

Litteraturen i sangteksten – fra trylleviser til syrerock
Varulve, jalousidrab, fortryllede ungmøer og magiske harper. Folkeviserne er
en fælles kulturel erindring, som er gået fra mund til mund siden
middelalderen. Musikkritiker Anna Ullman og musikkyndig Mads Hendrich
taler den 21. marts om, hvorfor folkevisen er interessant set fra et litterært
og et musikalsk synspunkt. Under den uformelle samtale spiller de
eksempler på, hvordan folkevisens grumme, eventyrlige og gribende
skæbnefortællinger lever videre i moderne gevandter hos fx
beatgenerationen og inden for både syrerock og electronica. Samtalen er
støttet af Læs mere

Åbne omvisninger
Kom med på en åben omvisning i Bakkehuset og hør alle historierne om
huset, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de mange forfattere
og digtere, der besøgte stedet i guldalderen. Husk at det er gratis at gå
med på de åbne omvisninger, når entreen til museet er betalt. I marts har
vi åben omvisning den 10. og 24. marts.
Læs mere

Ny flot bog om Kamma Rahbek
Forskeren Kirsten Dreyer har netop udgivet den flotte bog ”Kamma Rahbek
og livet på Bakkehuset”, som handler om et af guldalderens berømteste
hjem. Bogen er det første samlede, kulturhistoriske studie, der kommer bag
om de mange myter, der i tidens løb er opstået omkring værtinden Kamma
Rahbek. Udgivelsen sælges selvfølgelig i Bakkehusets museumsbutik.
Læs mere
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