PRESSEMEDDELELSE

Jul på Bakkehuset
Inspireret af guldaldertidens juletraditioner inviterer Frederiksbergmuseerne igen i år til julehygge i
Bakkehusets historiske og stemningsfulde rammer den 24. og 25. november. Der vil være julemarked i
gården, værksteder for børn og voksne i museet og koncerter begge dage.
Bakkehuset var i 1800-tallets første årtier et samlingssted for tidens digtere og forfattere, og her kom bl.a.
N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Adam Oehlenschläger. Mange af de berømte julesalmer
blev skrevet i guldaldertiden af nogle af disse forfattere. I 1810 udgav Knud Lyne Rahbek faktisk en af
Grundtvigs julesalmer, nemlig ”Dejlig er den himmel blå”, i tidsskriftet Sandsigeren.
Forfatteren Adam Oehlenschläger udbrød engang, at der var en evig jul på Bakkehuset, fordi Kamma
Rahbek altid serverede en særlig julekage fra Bager Hamborg, når familien kom på besøg. Og hos familien
Oehlenschläger blev julen fejret med juletræ, der blev pyntet med forgyldte æbler, vindruer, sukkergodt.
Gaver og gran blev der også pyntet med, præcis som i dag.
På julemarkedet i gården kan man hente inspiration og købe julegaver i de ti forskellige boder med design
og kunsthåndværk. Her er alt fra unik julepynt til lækre marmelader, smykker, strik, grafisk illustration,

humoristisk dekoreret porcelæn og fine papirklip. Man kan også møde bryggerne fra Frederiksberg
Bryghus.
I museet kan man fabrikere sine egne julegaver i vores værksteder med kranse og juleklip. Er man ikke i det
kreative hjørne, kan man i stedet smage julen ind i orangeriet, eller fordybe sig i Bakkehusets spændende
historier. I orangeriet vil der være gratis risengrød til børn, så længe lager haves.

JULEKONCERTER I BAKKEHUSETS HAVE
Begge dage vil der være stemningsfulde koncerter i Bakkehuset have:
Lørdag kl. 11.30: Børnekor fra Musikhøjskolen på Frederiksberg synger julen ind.
Søndag kl. 12.00: Kaya Brüel og Ole Kibsgaard holder julekoncert.
ÅBNINGSTIDER
23. og 24. november 2019
Museet, orangeriet og julemarkedet er åbent begge dage kl. 11-17. Værkstederne i museet er åbne kl. 1217.
ENTRÉ
Der er gratis entré til julemarkedet i museets gård.
Entré til museet og de to værksteder: 50,- for voksne, 40,- pens./stud., gratis entré for børn/unge under 18
år.
STED
Bakkehuset, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg
Oplysninger om Jul på Bakkehuset kan findes på: www.bakkehusmuseet.dk, eller ved kontakt til Sidsel
Galatius: sga@frederiksbergmuseerne.dk.

