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Klassisk koncert under åben himmel
Den 12. august holder Copenhagen Phil – hele Frederiksbergs
symfoniorkester – sin anden koncert i Bakkehusets stemningsfulde have.
Denne gang er det orkestrets messingkvintet, som spiller værker af bl.a.
Gabrielli, Piazzolla og Carl Nielsen. Der er gratis entré til koncerten.
Læs mere

Madværksted for børn
For 200 år siden var der ikke køleskabe, og man kunne ikke smutte i Netto
efter en pose slik. Bakkehusets sommerudstilling handler om mad og
spisevaner i guldalderen, og derfor inviterer vi til madværksted den 25.
august, så vi sammen kan prøve kræfter med datidens søde sager.
Undervejs vil museets 12-årige børneambassadører vise rundt i museet og
udstillingen. Hele familie kan være med i værkstedet, men rundvisningen er
kun for børn. Arrangementet er desværre allerede udsolgt!
Læs mere

Til bords med Kamma Rahbek
Kom med til en uforglemmelig aften hos Kamma Rahbek, når vi den 24.

august genskaber stemningen fra Bakkehusets teselskaber. Når man
besøgte Kamma Rahbek på Bakkehuset, blev man som oftest budt på te,
og Kamma Rahbek var berømt for sine egne teblandinger. Vi vil smage på
historien, mens vi hører skuespiller Sidsel Agensø læse højt fra Kamma
Rahbeks breve. Oplæsningen vil blive suppleret af fortællinger om 1800tallets mad- og spisevaner. Arrangementet finder sted i forbindelse med
Bakkehusets sommerudstilling Til bord med Kamma Rahbek og H.C.

Andersen.
Læs mere

Til punchebolle i herreklubben
Oplev en ægte punchebolle, som den blev drukket i Drejers Klub i slutningen
af 1700-tallet. Kom med på besøg i herreklubben Drejers Klub sammen
med forfatterne Knud Lyne Rahbek og Adam Oehlenschläger. Drejers Klub
blev stiftet i 1775, og klubben blev hurtigt et centralt mødested for
oplysningstidens herrer. I Drejers Klub blev der diskuteret, drukket punch og
sunget drikkeviser. Den 30. august forsøger vi på Bakkehuset at genskabe
stemningen fra Drejers Klub, når skuespiller Nis Bank-Mikkelsen synger for af
tidens viser, akkompagneret af guitarist Jan Sommer. De musikalske indslag
suppleres af fortællinger om 1800-tallets mad- og spisevaner, og der vil
være mulighed for at smage på historien. Arrangementet finder sted i
forbindelse med Bakkehusets sommerudstilling Til bords med Kamma

Rahbek og H.C. Andersen.
Læs mere

Rundvisning i Søndermarken
Kom til rundvisning i Søndermarken den 5. august og hør om den
romantiske haves tilblivelse, og om romantikkens introduktion i Danmark. På
vandringen kigger vi nærmere på de mange genopførte bygninger og der vil
blive fortalt om digteren Adam Oehlenschlägers særlige forhold til
Søndermarken. Vi mødes foran Adam Oehlenschlägers statue ved
indgangen ved Frederiksberg Slot. Husk godt fodtøj.
Læs mere

Gratis åbne omvisninger i museet
Kom til åben omvisning den 12. og 26. august kl. 14.00 og hør om
Bakkehusets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de

mange forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen.
Omvisningerne er gratis, når den almindelige entré til museet er betalt.
Læs mere

Nøgleringe af Amanda Betz, inspireret af Kamma
Rahbek
Vi ved ikke, om Kamma Rahbek havde sine nøgler samlet i et bundt, men
med disse nøgleringe kan man samle sine nøgler i hendes ånd. Nøgleringene
er designet af kunstneren Amanda Betz specifikt til Bakkehusets butik.
Motiverne i nøgleringene er skåret over omridset på udvalgte æsker fra
Kamma Rahbek og over Bakkehusets logo med de otte blomsterblade.
Nogle af nøgleringene har en lille sommerfugl som motiv i lighed med de fine
bogmærker, som Amanda Betz også har designet. Læg vejen forbi
museumsbutikken og hent inspiration til gaver eller for at forkæle dig selv.
Læs mere
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