Se denne meddelelse i din browser

Nyhedsbrev

Januar 2018

Godt nytår!
2017 har budt på en masse nyt for Bakkehuset: ny have, nyt orangeri og
nye særudstillingslokaler. Vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny
sæson, hvor vi har spændende særudstillinger og aktiviteter på plakaten.

Bakkehusets skrivestue kan søges nu
Den 1. marts 2018 åbner Bakkehuset en skrivestue, som kan søges af
skønlitterære forfattere med behov for arbejdsro. Skrivestuen stilles gratis til
rådighed i op til et halvt år af gangen, og der er adgang til den alle ugedage
kl. 9 -17. Fristen for at ansøge om plads i skrivestuen for foråret 2018 er
den 15. januar, og ansøgningen skal stiles til museumsinspektør Gertrud
With.
Læs mere

Ny udgivelse om kunstneren Elisabeth Jerichau
Baumann
Efter at have levet en skyggetilværelse i dansk kunsthistorie er interessen
for billedkunstneren Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) vokset de
seneste år. Ny bog kommer helt tæt på mønsterbryderen, outsideren og
ikke mindst foregangskvinden, skrevet af kunsthistorikerne Sine Krogh og
Birgitte Fink. Bogen Breve fra London - Elisabeth Jerichau Baumann og den

victorianske kunstverden
udspringer af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie (KTDK), og
der holdes bogreception for værket fredag den 12. januar.
Læs mere

Fra roman til filmmanuskript – om Bo hr. Hansen
Manuskriptforfatteren Bo hr. Hansen har været involveret i et væld af
danske spillefilm, baseret på egne eller eksisterende forlæg. Den 10. januar
handler det om hans bearbejdninger af danske romaner som f.eks. Jakob
Ejersbos Nordkraft, Erling Jepsens Kunsten at græde i kor, Morten Kirkskovs

Kapgang og Jens Blendstrups Gud taler ud. Bo hr. Hansen fortæller om sine
erfaringer med at adaptere litterære forlæg med vidt forskellige historier,
karakterer og stemmer, og vi får lov at høre om skrivearbejdet til de
kommende filmatiseringer af Lene Kaaberbøls Vildheks og Jussi Adler Olsens

Journal 64 . Aftenens samtale modereres af lektor Eva Novrup Redvall.
Læs mere

”These are the words that maketh murder” – en aften
om PJ Harveys univers
Den engelske musiker Polly Jean Harvey har været en af de mest originale
og dragende auteurs på rockscenen inden for de seneste 25 år. Gennem
årene har PJ Harvey i sine udgivelser bevæget sig fra den privat-personlige
intimsfære, over det teatralske rollespil til at springe ud som moderne
storbypoet. Senest har hun indtaget rollen som subjektiv dokumentarist i
nogle af verdens brændpunkter på albummet The Hope Six Demolition

Project. Den 24. januar mødes musikanmelderne Anna Ullman og Mads
Hendrich til en uformel samtale om PJ Harveys mangefacetterede univers
med udgangspunkt i hendes sangtekster.
Læs mere

Litterær salon med Christian Yde Frostholm, Toni
Larsen og Amalie Smith
Vores nuværende særudstilling Alle vores ting handler om moderne litteratur

og hvordan litteraturen kan blandes med visuelle udtryksformer. I
forbindelse med udstillingen inviterer vi til den første af to litterære saloner
den 25. januar kl. 17.00, hvor de udstillende kunstnere Christian Yde
Frostholm, Toni Larsen og Amalie Smith vil læse op fra egne værker. Ved
samme lejlighed vil der være åbent i særudstillingen.
Læs mere

Åbne omvisninger i museet
Den 14. og 28. januar holder vi åbne omvisninger i museet, hvor alle kan
deltage. Er du nysgerrig efter at vide, hvordan der blev holdt litterære
saloner på Bakkehuset, hvem Adam Oehlenschläger var forelsket i og
hvordan Bakkehuset blev brugt til skolehjem for sindslidende børn, så kom
forbi de pågældende datoer kl. 14.00. Det er gratis at deltage i
omvisningerne, når entréen til museet er betalt.
Læs mere

Bakkehusets tidligere leder Inge Nørballe er død
Bakkehusets mangeårige leder Inge Nørballe afgik ved døden den 29.
november. Nørballe interesserede sig for guldaldertiden gennem hele sit liv,
og i 1958 vandt hun 10.000 kr. i tv-programmet Kvit eller Dobbelt med
emnet ”Kamma og Knud Lyne Rahbek”. Fra 1981 til 2007 var hun leder af
Bakkehusmuseet, og skabte i dette tidsrum en række udstillinger med fokus
på ægteparret Rahbek og guldaldertiden. Nørballe var i en årrække
næstformand i Bakkehusets Litteraturforening. Hun tabte aldrig interessen
for museet og fulgte levende med i stedets virke. Vi vil savne hendes besøg
og store engagement. Inge Nørballe blev begravet fra Sankt Markus Kirke
på Frederiksberg torsdag den 7. december.
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