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Nyhedsbrev

September

Svindel, humbug og fattigmandskost
”Historiens B-Sider” er temaet for dette års Golden Days Festival. Her
vendes historien på vrangen og vores fælles bagkatalog af fodfejl,
eksperimenter, anomalier, missing links og B-sider undersøges.
Frederiksbergmuseerne dykker sammen med Frederiksberg Stadsarkiv ned
i de frederiksbergske vrang- og skyggesider, og det gør vi med to
byvandringer den 8. og 15. september. Der fortælles om prostitution,
mord, svindel, fattiglemmer, værtshusliv og de fattiges liv generelt på
Frederiksberg. Undervejs kan man smage historisk fattigmandskost.
Læs mere

H.C. Andersen og maskuliniteten
Queer-teoretikerne Dag Heede og Torsten Bøgh Thomsen mødes den 13.
september i Bakkehuset til en dialog om H.C. Andersens maskulinitet. Hvad
var det for en tid, H.C. Andersen skrev de “afslørende” breve til Edvard
Collin i, og hvordan blev maskulinitet konstrueret i Danmark i 1830’erne?
Hvordan kan datidens intime mandevenskaber være med til at nuancere
billedet af maskulinitet? Foredraget finder sted i forbindelse med
Copenhagen Pride.
Læs mere

Fonsecas lieder i Bakkehuset
Den 23. september opfører sopranen Helene Hvass Hansen og pianisten
Cathrine Penderup stemningsfulde lieder af den danske komponist og
koloratursanger Ida Henrietta da Fonseca (1802-1858). Musiker og skribent
Henrik Engelbrecht fortæller undervejs om Ida Fonsecas spændende liv og
om hendes fantastiske stemme. Fonseca blev uddannet af Det Kgl. Teaters
syngemester Giuseppe Siboni, og hun debuterede i 1827.
Læs mere

Åbne omvisninger
Kom med på åben omvisning den 9. og 23. september. På omvisningerne
kan du høre mere om ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbeks Bakkehus
og om de mange spændende forfattere, som besøgte huset i guldalderen.
Det er gratis at deltage i de åbne omvisninger, når entreen til museet er
betalt.
Læs mere

Rundvisning i Søndermarken
Har du hørt om eremitten i Eremithytten eller om kildekonen i Kildegrotten?
Hver første søndag i måneden holder vi åben rundvisning i Søndermarken,
hvor man får mulighed for at dykke ned i de sjove og spændende historier
bag de mange små huse i den grønne park. Næste åbne rundvisning er 2.
september.
Læs mere

Bognørdens favorit
Designeren Amanda Betz har skabt en serie unika bogmærker, som er et
must for alle bognørder. Bogmærkerne er inspireret af håndarbejde og
genstande, som findes i museet. Sommerfuglen her er inspireret af Kamma
Rahbeks broderede pennevisker fra starten af 1800-tallet. Bogmærkerne er
skabt specifikt til Bakkehuset og sælges derfor kun i et begrænset oplag i

vores museumsbutik.
Læs mere

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
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