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Guld i mund – ny historisk kogebog
Æblesuppe, duepostej, frikassé og punch - dette er blot nogle af de
spændende retter, du kan finde opskrifter til i Bakkehusets nyudgivne
kogebog ”Guld i mund - Til bords med Kamma Rahbek og H.C. Andersen”. I
kogebogen genoplives 45 originale opskrifter fra guldalderens kogekunst.
Kogebogen indeholder også tekster om mad og spisevaner i perioden 17901860, skrevet af museumsinspektør Gertrud With i samarbejde med
journalist Anne Absalonsen. Alle retter er gennemprøvet og tilsmagt af
orangeriets køkkenchef Anne Sofie Berlin. Kogebogen er udgivet på Forlaget
Alice, og den kan selvfølgelig allerede nu købes i museumsbutikken.
Læs mere

En kogebog bliver til og forlængelse af udstillingen "Til
bords"
Sommerudstillingen ”Til bords med Kamma Rahbek og H.C. Andersen” har
med sine 4 historiefortællende tableauer været en stor succes, og vi har
derfor valgt at forlænge udstillingsperioden til den 3. marts 2019. Mange af
fortællingerne fra udstillingen er blevet samlet i den nyudgivne kogebog
"Guld i mund", og den 7. november præsenterer vi kogebogen ved et
særligt arrangement. Museumsinspektør Gertrud With og køkkenchef Anne
Sofie Berlin fortæller om kogebogens tilblivelse og om 1800-tallets mad og
spisevaner. Der vil også blive serveret små smagsprøver af tidens mad.
Læs mere

Fællessang med Georg Metz
Kom til fællessang på Bakkehuset den 1. november, hvor vi synger fra
guldaldertidens sangskat. Georg Metz er aftenens sangvært, og han har

udvalgt 10 fællessange, skrevet af bl.a. H.C. Andersen, Adam
Oehlenschläger, B.S. Ingemann og J.L. Heiberg, som alle havde deres gang i
Bakkehuset. Arrangementet er en del af den nationale Spil Dansk-uge, og
aftenen indledes med en kort samtale mellem Ricco Victor fra Spil Dansk og
Georg Metz. Fællessangen akkompagneres af pianisten Mads Granum.
Læs mere

Walk a Song på Frederiksberg
Oplev det stemningsfulde Frederiksberg på en ny måde i forbindelse med
årets Spil Dansk-uge. Vi kridter vandreskoene og tager på en musikalsk
gåtur gennem bydelen den 3. november kl. 10. Der er 17 særlige “sangstoppesteder” på ruten og hvert sted er der musikere fra Danmarks
Underholdningsorkester og korsangere fra Vocalicious, som spiller og synger
for på én kendt fællessang.
Læs mere

Holberg og Oehlenschläger - et umage par?
Den 14. november holder Bent Holm foredrag om forfatterparret Adam
Oehlenschläger og Ludvig Holberg, som begge er portrætteret foran Det
Kongelige Teaters gamle scene. I 1813 erklærede Oehlenschläger, at om
København blev udslettet, og man kun fandt Holbergs komedier, så havde
man så godt et billede af "den danske Hovedstads borgerlige Liv(,) som vi
kjende den romerske Tid af Pompeji og Herculanum". Tyve år senere
lancerede Oehlenschläger begrebet om den "nederlandske" realisme i Ludvig
Holbergs teaterværk. Efter foredraget vil der være et musikalsk
arrangement ved Sten Høgel. Foredraget er arrangeret af Dansk
Litteraturforening.
Læs mere

Fra trylleviser til syrerock
Varulve, jalousidrab, fortryllende ungmøer og magiske harper. Folkeviserne
er en del af den fælles kulturelle erindring, som er gået fra mund til mund
siden middelalderen. Den 15. november samtaler musikkritiker Anna Ullman
og journalist Mads Hendrich om, hvorfor folkeviserne er interessante, set fra

både et litterært og musikalsk synspunkt. I løbet af samtalen spilles
lydeksempler på, hvordan folkevisernes bloddryppende, grumme,
eventyrlige og gribende skæbnefortællinger lever videre i moderne syrerock,
metal og electronica.
Læs mere

En klassiker for en aften
Denne aften byder Litteraturforum inden for til en aften i Odysseus' tegn.
Forfatteren Adda Djørup vil tale om sit forhold til Odysseus som den myte,
der har fulgt hende igennem livet. Djørup tager udgangspunkt i Martin Glaz
Serups seneste udgivelse ”Læsesteder”, når hun inviterer publikum til at
tale med om Homers Odysseus. Det er ikke et krav, at du har læst bogen
på forhånd. Litteraturforum er et samarbejde mellem Biblioteket
Frederiksberg og Bakkehuset.
Læs mere

Jul på Bakkehuset
Kom til julehygge i Bakkehusets historiske og stemningsfulde rammer den
24. og 25. november. Man kan købe kunsthåndværk i forskellige boder i
museets gård, eller selv producere kranse i vores workshop for børn og
voksne. Er du ikke i det kreative hjørne, kan du i stedet smage julen ind i
orangeriet, eller fordybe dig i Bakkehusets spændende historier.
Læs mere

Åbne omvisninger
Kom til åben omvisning i Bakkehuset og hør om husets historie, det litterært
interesserede ægtepar Rahbek, og de mange forfattere og digtere, der
besøgte stedet i guldalderen. Vi holder åben omvisning den 4. og 18.

november og tilmelding er ikke nødvendig.
Læs mere
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