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Skriveværksted
Hvordan skriver man et digt eller en novelle, og hvor får man sine idéer fra? På
skriveværkstedet skriver vi små tekster inspireret af musik, filmklip og billeder. Vi taler
om inspiration, om fantasi og om virkelighed. I fællesskab skal vi lege med sproget,
skrive små tekster og læse højt for hinanden.
Skriveværkstedet er ved Ditte Steensballe og for alle 10-14-årige, der har lyst til at
skrive. 11. - 14. februar kl. 10.00 - 15.00. Tilmelding nødvendig. Læs mere her

Animationsworkshop
Har du lyst til at lære, hvordan man laver tegnefilm? På Bakkehusmuseet skriver vi
historier, laver storyboard og skaber tegnede figurer og baggrunde, som senere
bruges til filmoptagelse. Fortællingerne tager udgangspunkt i Bakkehusets spændende
historie, og efter workshoppen får du en DVD med animationsfilmen, som også lægges
ud på YouTube. For alle i alderen 8-13 år. 15. og 16. februar kl. 10.00-15.00. Tilmelding
nødvendig. Læs mere her

Poesiens Onsdag
Fremover inviterer Bakkehusmuseet sammen med digteren Pia Juul til skiftende
litterære arrangementer den tredje onsdag aften i hver måned i vinterhalvåret. Denne

onsdag handler det om digteren Morten Nielsen, som døde i 1944 efter
modstandskamp. Aftenen byder blandt andet på oplæsning og diskussion ved de
prisvindende forfattere Christel Wiinblad og Asger Schnack. 19. februar kl. 19.30. Entre:
50 kr. Læs mere her

Foredrag om salmedigteren Brorson
Professor og forfatter Erik A. Nielsen vil fortælle om salmedigteren Hans Adolph
Brorson. Dette arrangement var oprindeligt planlagt til starten af december, men blev
dengang aflyst pga. storm. Arrangeret af Bakkehusets Litteraturforening. Læs mere om
Litteraturforeningen her. Entré: For medlemmer af Litteraturforeningen er det gratis.
For ikke-medlemmer er entréen 50 kr. 26. februar kl. 19.30. Læs mere her

Omvisninger
Hver anden søndag inviterer vi til åben omvisning i Bakkehuset: Kom og hør om husets
historie, ægteparret Rahbek og de mange personer, der besøgte stedet i guldalderen.
Det sker den 9. og 23. februar. 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 45 kr., børn gratis. Læs mere her

Frameld dig denne e-mail-liste

