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Nyhedsbrev Oktober 2015
Poesiens Onsdag: Pia Tafdrup og Arne
Johnsson
Maria Helleberg: Hvem var Thomasine
Gyllembourg?
'Salon H.C Andersen' med Jytte Abildstrøm og
Frantz Howitz
Åbne omvisninger i museet

Poesiens Onsdag: Pia Tafdrup og Arne Johnsson
Mød digterne Pia Tafdrup og Arne Johnsson til en aften i
poesiens tegn. Digterne læser op fra egne værker og
diskuterer efterfølgende poesiens væsen med aftenens
vært digteren Pia Juul. 21. oktober kl. 19.30. Entré: 50 kr.
Reserver billetter på front@bakkehusmuseet.dk. Læs mere

Maria Helleberg: Hvem var Thomasine Gyllembourg?
Foredrag og reception: Om frihed, kunst og kærlighed i
guldalderens tid. I samtale med journalist og radiovært Tore
Leifer vil Maria Helleberg præsentere sin nye, historiske
roman Thomasines frihed om en af guldalderens mest
banebrydende forfattere og kvinder - Thomasine
Gyllembourg. Thomasine var en stærk og uafhængig kvinde,
som gik imod konventionerne og havde modet til at vælge
sin egen vej. En roman om at ofre alt for kærligheden,
friheden og kunsten. Efterfølgende serveres et lille glas,
ligesom der kan købes et signeret eksemplar af romanen.
23. oktober kl. 17.00. Gratis entré, men pga. begrænset
antal pladser bedes man tilmelde sig til: presse@rosinanteco.dk. Læs mere

'Salon H.C Andersen' med Jytte Abildstrøm og Frantz Howitz
Hvem kender eventyrene ”Hørren” eller ”Et Blad fra Himlen”?
H.C. Andersens eventyr er elskede og verdensberømte, men
ofte læser vi kun et lille repertoire af hans samlede eventyr.
Denne aften står i eventyrets tegn, og vi sætter fokus på
Andersens mindre kendte eventyr i deres originale version
med oplæsning af Jytte Abildstrøm og Frantz Howitz. 29.
oktober kl. 19.30. Gratis entré. Men pga. begrænset antal
pladser er tilmelding nødvendig. Tilmelding mailes til
front@bakkehusmuseet.dk. Læs mere

Åbne 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 1. og 15. november 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

Frameld dig denne e-mail-liste

