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Johan Rosdahl om Digternes Frederiksberg
Hans Boll-Johansen om forfattere og penge
Kirsten Dreyer om Johanne Luise Heiberg
Omvisninger

Digternes Frederiksberg
I forbindelse med litteraturfestivalen København Læser vil
lektor Johan Rosdahl holde foredrag om digternes
Frederiksberg. Igennem århundreder har forskellige
digtere, fra Oehlenschläger til Bukdahl, fortolket og
beskrevet bydelens mangfoldighed og paradokser.
Frederiksberg er en oase i storbyen, men også en by i sin
egen ret. Her eksisterer folkelige forlystelser side om side
med et kongeslot, og Zoologisk Haves vilde dyr lader sig
forene med det ærkedanske parklandskab.
Onsdag 7. november kl. 19.30. Entré: Gratis. Læs mere
her

Forfattere og penge
Forskeren Hans Boll-Johansen vil tale om penge. Han vil
fortælle om brugen af penge, og den rolle penge spiller
for alle mennesker, både i nutiden og i fortiden. En række
danske forfattere og deres forhold til penge vil blive
inddraget, bl.a. Henrik Pontoppidans og Kirsten Thorups.
Arrangeret af Bakkehusets Litteraturforening. Læs om
Litteraturforeningen.
Entré: Gratis for Litteraturforeningens medlemmer, 50 kr.
for ikke-medlemmer. Mandag 14. november kl. 19.30.
Gratis. Læs mere her

Johanne Luise Heiberg
På 200-års dagen for Johanne Luise Heibergs fødsel vil
formand for Heibergselskabet Kirsten Dreyer holde
foredrag om en af romantikkens helt store
scenekunstnere. Johanne Luise Heiberg (1812-1890)
startede sin karriere som balletdanser, men blev først og
fremmest kendt som skuespiller. Hun skrev et par
vaudeviller til den danske scene, men fik også betydning

som instruktør. Hendes livshistorie samlede hun siden i
erindringsværket Et Liv gjenoplevet i Erindringen.
Torsdag 22. november kl. 19.30. Entré: Gratis. Læs mere
her

Omvisninger
Hver anden søndag inviterer vi til omvisning i Bakkehuset:
Kom og hør om husets historie, ægteparret Rahbek og de
spændende personligheder, der besøgte huset i
guldalderen. Det sker 11. november og 25. november kl.
14.00 Læs mere her
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C., Tlf. 3331 4362,
info@bakkehusmuseet.dk
Åbningstider: Tirsdag til søndag kl. 11-16. Entré: Voksne 30 kr., børn 1 kr. Læs mere her

Frameld dig denne e-mail-liste

