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Byvandring i Kamma Rahbeks fodspor
Kamma Rahbek er en ud af 10 personer, som er udvalgt til at præsentere
Københavns lange historie i dette års Golden Days Festival. Den 2.
september kl. 14.00 indledes vores del af festivalprogrammet med en
byvandring i Kamma Rahbeks fodspor. Museumsinspektør Gertrud With
starter byvandringen ved Kamma Rahbeks barndomshjem i Nørregade 39,
og derfra fortsætter vandringen gennem nedslagspunkter i Kammas liv, der
blandt andet involverer Vor Frue Kirke og Vartov.
Læs mere her

Sensommersuppe, kvinden Kamma og oplæsninger ved
Kristina Stoltz og Kamilla Hega Holst
I samarbejde med Golden Days Festival - København 850 præsenterer vi to
forskellige oplæsningsarrangementer under temaet: Litterære overtoner og
sensommersuppe i Bakkehusets orangeri. Første arrangement foregår den

6. september kl. 17.30-19.30, hvor forfatter Kristina Stoltz læser højt af
egne værker og et udvalg af Kamma Rahbeks breve. Andet arrangement
foregår den 13. september kl. 17.30-19.30, hvor forfatter Kamilla Hega
Holst læser højt af egne værker og et andet udvalg af Kamma Rahbeks
breve.
Læs mere her

Havevandring og langbordsmiddag hos Kamma
Rahbek
I samarbejde med Golden Days Festivalen - København 850 år inviterer
Bakkehuset til havevandring og langbordsmiddag hos Kamma Rahbek den
15. september kl. 17.00-21.00. Tag med på en sanselig oplevelse af
guldalderen med kok og gartner Allan Haunstrup. Igennem poetiske indslag
med skuespillerne Sidsel Agensø og Maibritt Saerens udfoldes Kamma
Rahbeks ånd med lyrisk uorden og refleksioner over mennesker, havebrug,
revolutioner og længsel efter hjertets inderste. Dertil kommer en menu med
salte, sure, røgede og henkogte smagsnoter, der tager os med på
opdagelse ud i det gamle Københavns madkultur og giver en smagsprøve
på, hvordan det var at være gæst i guldalderens mest prominente hjem.
Havevandringen og langbordsmiddagen er støttet af Frederiksberg
Kommune.
Læs mere her

Kammas åndelige frø og planter – havevandring med
forfatter Stig Dalager
Kamma Rahbek var et særdeles velformuleret, belæst og selvbevidst midtog samlingspunkt for en broget kreds af åndspersonligheder og digtere. De
gødede den åndelige jord i Bakkehuset, der dengang lå uden for voldene.
Forfatter Stig Dalager vil på sin havevandring den 5. september kl. 17.00
føre sine gæster ind i Kamma Rahbeks åndelige frø og planter.
Havevandringen sluttes af med et glas vin i Bakkehusets kulinariske
orangeri. Havevandringen er støttet af Frederiksberg Kommune.
Læs mere her

Sensommerkoncert i Bakkehusets stuer
Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorie spiller musik fra
guldalderen af komponister, der var en del af Rahbek-kredsen og havde
deres gang i Bakkehuset. Hør bl.a. uddrag af musikken fra Kuhlaus Elverhøj
samt værker af C.E.F. Weyse og Frederik Frölich. Koncerten er en del af
Golden Days - København 850.
Læs mere her

Åbne omvisninger i september
I september måned holder vi åbne omvisninger i Bakkehuset hver 14. dag
og rundvisninger i Søndermarken den første søndag i måneden. Deltagelse i
de åbne omvisninger og rundvisninger er gratis, når entré til museet er
betalt. Hold øje med datoerne for begge dele 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
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