Se dette nyhedsbrev i en browser
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Særudstilling: Kunst Commerzen i Bakkehuset
Kamma Rahbek samlede gennem årene forskellige personer omkring sig
for at tegne og male udsmykninger til sine æsker. Disse aktiviteter blev
efterhånden systematiseret til et lille akademi med ugentlig undervisning
af Eckersberg-eleven Heinrich Buntzen. Storhedstiden for denne "Kunst
Commerz" var perioden 1825 til 1827. Foruden Kamma Rahbek bestod
det af en fast skare af deltagere som forfatter m.m. J.M. Thiele, arkitekt
H.C. Hansen med flere. Hertil kom etablerede kunstnere samt gæster,
bl.a. den norske guldaldermaler J.C. Dahl. Udstilling fra d. 18. marts til d.
1. august. Læs mere her

Påskeklip
Klip et gækkebrev eller lav dit eget påskepynt under vejledning af Inga Madsen, som stiller skabeloner til
rådighed. Materialer forefindes og arrangementet er gratis. Lørdag den 20. marts og søndag den 21.
marts kl. 11-16. Læs mere her

Foredrag om H.C. Ørsted
Historikeren Dan C.H. Christensen, forfatter til biografien Naturens Tankelæser, fortæller
om fysikeren Hans Christian Ørsted (1777-1851) torsdag d. 22.april kl. 19.30. H. C.
Ørsted fik betydning som videnskabsmand og tænker langt ud over Danmarks grænser
og sin egen tid. Men han var også en af den danske Guldalders ledende
kulturpersonligheder og havde afgørende indflydelse inden for mange områder. Læs
mere her

Omvisninger
Hver anden søndag tilbyder museet omvisning i Bakkehuset. Den 14.
marts, 11. april, 9. maj og 23. maj kl. 14.00: Om husets historie,

marts, 11. april, 9. maj og 23. maj kl. 14.00: Om husets historie,
ægteparret Rahbek og de mennesker, der besøgte huset i Guldalderen.
Den 28. marts og 25. april kl. 14.00: Omvisninger i særudstillingen Kunst
Commerzen i Bakkehuset: Om Kamma Rahbek og de forskellige
personer, hun samlede omkring sig for at tegne og male. Disse aktiviteter
blev i en periode systematiseret til et lille akademi med ugentlig
undervisning. Læs mere her

Bakkehusets Litteraturforening afholder også forskellige arrangementer. 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
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