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Åbningstider på helligdagene

Omvisninger i Søndermarken
Som noget nyt arrangerer vi nu rundvisninger i
Søndermarken, hvor man bl.a. kan høre om den
romantiske haves tilblivelse og de mange nyrestaurerede
og genopførte bygninger. Vi mødes foran Adam
Oehlenschlägers statue ved havens hovedindgang og
vandrer rundt i omtrent en time. Første gang er 1. juni kl.
15.00. Tilmelding er ikke nødvendig, men det koster 50 kr.
at deltage i rundvisningen. Læs mere her

Særomvisning: Kamma Rahbeks æsker
Kom og hør om Kamma Rahbeks æskefremstilling og
malerskolen, kaldet Kunst Commerzen, som Kamma
stiftede i 1825. Malerskolens elever bestod af såvel
professionelle kunstnere som J.C. Dahl og H. Buntzen samt
amatører, heriblandt de såkaldte 'Blomsterpiger', der var
døtre af slotsgartner Peter Petersen. 8. juni kl. 14.00.
Entré: 45 kr. Læs mere her

Skuespil om Johanne Luise Heiberg
'Guldfuglen' af Linnea Voss er en forestilling om dansk
teaters største ikon, Johanne Luise Heiberg, der tager os
med bag masken på den berømte skuespillerinde og
fortæller et vigtigt stykke dansk teaterhistorie. Hør med
Johanne Luise Heibergs egne ord om det at være
skuespiller, og hvad faget kræver af den udøvende og
fortolkende kunstner – men også om sin positions
ensomhed og længslen efter nærvær og kærlighed.
Forestillingen opføres udendørs i museets stemningsfulde
gård. 18., 19. og 20. juni kl. 20.00. Entré: 130 kr. Læs
mere her

Åbningstider på helligdagene
På og omkring helligdagene holder museet åbent som
vanligt, tirsdag til søndag kl. 11-16. Dvs. Kr.
Himmelfartsdag: Åbent. Pinsedag: Åbent. 2. Pinsedag:

Lukket. Se åbningstiderne på forårets andre helligdage
her
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C., Tlf. 3331 4362,
info@bakkehusmuseet.dk
Åbningstider: Tirsdag til søndag kl. 11-16. Entré: Voksne 45 kr., børn gratis.
Læs mere her
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