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Vandringer i den romantiske have
I august fortsætter vi rækken af spændende vandringer i Kamma Rahbeks
romantiske have. Der vil være havevandringer med kunsthistoriker Bente
Scavenius den 16. og 23. august og med havearkitekt Charlotte Skibsted den
30. august. Alle tre havevandringer afsluttes med et glas vin i Bakkehusets
kulinariske orangeri. Billetter til havevandringerne kan købes via Billetto. Læs
mere her.

Kokken leger løs i guldalderen - Copenhagen Cooking
Røg, salt, sylt, henkogning, postejer og fermentering er temaet, når
Bakkehusets orangeri den 22. august åbner op for Copenhagen Cooking.
Orangeriets egen kok, Allan Haunstrup, står denne eftermiddag i spidsen for
smagsprøver, som vil sende os på en historisk rejse 200 år tilbage i tiden.
Med udgangspunkt i smagsprøverne fortæller Allan Haunstrup dedikeret om
biodynamik, økologi og om det nordiske køkkens særlige styrker. Hvad kan vi i
det hele taget bruge 1800-tallets mad og metoder til i dag?
Til smagsprøverne serveres der øl, vin og most. Billetter købes via madbillet.dk.
Pris: 275,- per person.
Læs mere her.

Stemningsfulde koncerter i haven
Sommeren er over os, og vores nye have er fyldt med sommermusik. I
forbindelse med årets Copenhagen Jazzfestival præsenterer Janus Templeton og
Bakkehuset fem jazzkoncerter. Du kan høre toner af blandt andre Esben Just/
Templeton Stompers, Jesper Thilo Kvartet, Mads Mathias og mange flere i vores
stemningsfulde have fra 7. juli til 13. juli. Billetter til alle jazzkoncerterne kan
købes i døren eller på Billetto.
Den 3. august er Bakkehuset vært for en koncert med Laid Back under Strømfestivalen, og to søndage i august spiller Allan og underdrengene op for børn og
deres forældre. Den 24. august slutter vi rækken af sommerkoncerter af med en
open-air koncert med Pernille Rosendahl, hvor der er gratis entré.

Følg med i det spækkede musikprogram her.

Sommeraktiviteter for børn
Vi har masser af spændende sommeraktiviteter for børn på programmet.
17.-20. juli holder animatorerne ANIMA to-dages workshop for de 8-13årige, hvor du kan lære at lave tegnefilm. Vi laver historierne, designer
figurer og optager film og lyd.
1.-4. august er der to-dages skrivekursus for de 10-14-årige forfatterspirer
ved forfatteren Ditte Steensballe, hvor vi leger med sprog og genrer og
skriver små tekster sammen. Der er begrænset deltagerantal til alle
workshops og tilmelding sker på feriewebavisen.dk.
Læs mere her.

Åbne omvisninger i sommerferien
Sommeren igennem holder vi åbne omvisninger i Bakkehuset hver 14. dag
og rundvisninger i Søndermarken den første søndag i hver måned.
Deltagelse i de åbne omvisninger og rundvisninger er gratis, når entré til
museet er betalt. Hold øje med datoerne for begge dele på museets
hjemmeside.
Læs mere her.

Bakkehuset
litterært museum * romantisk have * kulinarisk orangeri
Åbningstider: tirsdag-søndag kl. 11-17
Rahbeks Allé 23 1801 Frederiksberg C.
Tlf. +45 33314362
info@bakkehusmuseet.dk
www.bakkehusmuseet.dk
Følg os på: Facebook - Instagram

Frameld dig dette nyhedsbrev

