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Aften om Græ kenland før og nu
Foredrag ved Hanne Abildgaard: Kvindelige
modernister i mæ ndenes verden
Kulturnatten: Fra kreativ halloween-klip til
musisk-lyriske dialoger
Æskemageri i efterårsferien ved Inga Madsen
Åbne omvisninger i museet

Aften om Grækenland før og nu
I forbindelse med udstillingen ”Byron, Brøndsted og
Bakkehuset” afholdes en aften med fokus på Grækenland
før og nu og med kommentarer til den aktuelle situation i
landet. Arrangementet vil forme sig som en samtale mellem
Jesper Brandt Andersen og Grethe Rostbøll. Udstillingens
katalog, skrevet af Grethe Rostbøll, præsenteres, og der
afsluttes med en omvisning i udstillingen. Torsdag 1.
oktober kl. 19.30. Gratis entré. Læs mere

Foredrag ved Hanne Abildgaard: Kvindelige modernister i
mændenes verden
Mag.art, seniorforsker, forfatter mm. Hanne Abildgaard
præsenterer nogle af de kvindelige kunstnere, der fik deres
gennembrud samtidig med, at kvinderne opnåede
stemmeret. De kvindelige modernister blev fx udelukket fra
den prestigegivende udstillingssammenslutning,
Grønningen. Hvad gjorde man så, når man var talentfuld,
veluddannet og fuldt ud villig til at yde det samme som de
mandlige kolleger? Læs mere Arrangeret af Bakkehusets
Litteraturforening. Tirsdag 6. oktober kl. 19.30. Entré: For
medlemmer af Litteraturforeningen er det gratis. For ikkemedlemmer er entréen 50 kr. Læs mere

Kulturnatten: Fra kreativ halloween-klip til musisk-lyriske
dialoger
Nyd aftenstemningen i det gamle Bakkehus og pluk
oplevelser fra programmet: Kl. 18-23.30: Halloween-klip ved
Inga Madsen. Kl. 20.30: Litteraturkritikeren Grethe Rostbøll
viser rundt i udstillingen ”Byron, Brøndsted og Bakkehuset”.
Kl. 22.30: ”Dan Turell var vild med Clifford Brown” – musikalsk
dialog mellem forfatteren Asger Schnack og musiker Jan
Kaspersen. 9. oktober kl. 18.00-24.00. Entré: Der er gratis
adgang til aftenens arrangementer med kulturpas. Læs

mere

Æskemageri i efterårsferien ved Inga Madsen
I traditionen fra den berømte æskemager Kamma Rahbek
holdes der kreativt kursus i æskemageri på
Bakkehusmuseet. Under Inga Madsens vejledning lærer man
at folde sin egen æske. 15.-18. okober kl. 11.00-16.00. Hold
1: Kl. 11.00-13.30, hold 2: Kl. 13.30-16.00. Entré: Gratis,
tilmelding ikke nødvendig. Læs mere

Omvisninger i museet
Hver anden søndag inviterer vi til åbne omvisninger i
museet, hvor det handler om husets historie, ægteparret
Rahbek og de mange personer, der besøgte stedet i
guldalderen. Det sker 4. oktober kl. 14.00. Læs mere

Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C., Tlf. 3331 4362,
info@bakkehusmuseet.dk
Åbningstider: Tirsdag til søndag kl. 11-16. Entré: Voksne 50 kr., børn gratis.
Læs mere
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