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Nyhedsbrev

Oktober 2018

Koncert med Maria Elisabeth
Naturen er i centrum, når sanger, sangskriver og guitarist Maria Elizabeth
holder koncert i Bakkehusets hyggelige stuer den 4. oktober. I august 2018
udgav Maria Elisabeth albummet "Circle the Woods", hvis tekster blandt
andet kredser om naturens symbolik, naturens nærvær og dens mange
cirkler.
Læs mere

Kulturnatten er fyldt med gys og gru
På Kulturnatten inviterer vi inden for til en aften i gysets og gruens tegn. Der
vil blive fortalt gyserhistorier for børn og voksne ved Juniorkabinettet, og
forfatteren Bo Tao Michaëlis holder foredrag om krimigenren. Hele aftenen
kan man skære uhyggelige græskarlamper i gården, eller lave mindre
lanterner indendørs i lanterneworkshoppen. Der holdes omvisning i museet
under temaet gys og gry i 1800-tallets litteratur, og forfatteren Pia Juul
slutter aftenen af med at læse op af sine uhyggeligste værker. Hele aftenen
kan man købe varm mad i orangeriet.
Læs mere

Familieaktiviteter i efterårsferien
Traditionen tro inviterer Bakkehuset inden for til kreativ workshop med saks
og papir i efterårsferien. Det er arkitekterne Charlotte og Julie fra "All About
A", som i år står klar med finurlige papirmaterialer, når børn og voksne
designer bogmærker, inspireret af farver og mønstrer fra Bakkehuset.
Udover bogmærkeworkshoppen kan du og familien deltage i
Frederiksbergmuseernes fælles aktivitet Den Store Efterårsjagt.
Læs mere

En klassiker for en aften
Frederiksberg Bibliotek og Bakkehuset byder inden for til
arrangementsrækken "En klassiker for en aften". Torsdag den 18. oktober
vil forfatterne Ursula Andkjær Olsen og Asta Olivia Nordenhof læse op og
diskutere Thomas Manns hovedværk "Døden i Venedig". Samtalen krydres
med musikalske brudstykker fra filmatiseringen af værket, komponeret af
Gustav Mahler. Publikum inviteres til at læse bogen og deltage i samtalen.
Dette er det første af i alt fire arrangementer, som vil finde sted i
Bakkehuset i efteråret 2018.
Læs mere

Anna Anchers rum
I anledning af den nye bog ”Anna Anchers rum” holder forfatter og kritiker
Lilian Munk Rösing foredrag om billedkunstneren Anna Ancher onsdag den
17. oktober. Munk Rösing vil blandt andet fortælle om, hvordan Anna
Ancher formår at indfange lyset stofligt med tyk farve og grove penselstrøg.
Og hvordan figurer i Anchers malerier kan betragtes som portrætter af
kunstneren selv. Foredraget er arrangeret af Dansk Litteraturforening.
Læs mere

Åbne omvisninger
Hvis blot væggene kunne tale, så ville de formentlig kunne fortælle mange
sjove historier om livet på Bakkehuset i guldaldertiden. Det kan væggene
imidlertid ikke, men vores entusiastiske omvisere viser rundt hver anden
søndag, og her løfter de sløret for nogle af alle de forunderlige og skæve
historier om huset. I oktober holder vi åben omvisning den 7. og 21. oktober
kl. 14.00.
Læs mere

Orangeriet lukker for vinteren

Sommersæsonen lakker mod enden, og det betyder, at orangeriet holder
vinterlukker fra den 1. oktober til palmesøndag i 2019. Orangeriet vil helt
ekstraordinært holde åbent i forbindelse med Kulturnatten og med
Bakkehusets julemarked, men ellers er sidste almindelige åbningsdag den
30. september.
Læs mere

Nye åbningstider i museet
I hele vintersæsonen holder museet og museumsbutikken åbent, men vores
åbningstider ændrer sig. Fra 1. oktober til palmesøndag 2019 vil museet
være åbent onsdag til søndag kl. 11-16.
Læs mere

Til dem, der samler på tanker
Hvor gemmer du alle dine ideer, tanker, skitser og indfald, som opstår
spontant eller efter lang tids overvejelse? I Bakkehusets notesbøger kan du
samle lige præcis det og meget andet. Notesbøgerne er nemlig produceret i
en lækker kvalitet, så man får lyst til at gemme, og i mange forskellige
farver, så du kan finde lige præcis din yndlingsfarve. Samtidig er
notesbøgerne forsynede med citater fra digtere og forfattere, som har haft
deres gang i Bakkehuset for længe siden.
Læs mere
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