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Nyhedsbrev december 2015
Juleklip ved Inga Madsen
Foredrag: Claus Seidel om at væ re bladtegner
Byron, Brøndsted og Bakkehuset: Sidste udkald
til sæ rudstillingen
Åbningstider omkring jul og nytår
Åbne omvisninger i museet

Juleklip ved Inga Madsen
Bakkehusmuseet inviterer traditionen tro til julehygge i de
pyntede stuer, hvor børn og voksne kan klippe hjerter,
nisser og andet stads. Ved Inga Madsen. Lørdag 5. og
søndag 6. december kl. 11-16. Entré: Gratis. Læs mere

Foredrag: Claus Seidel om at være bladtegner
Bladtegneren Claus Seidel fortæller om sin metier. Han
debuterede som teatertegner ved Land og Folk, fortsatte
karrieren på BT og tegner nu for Weekendavisen. I over 30
år var han formand for den eksklusive forening af Danske
Bladtegnere, og i 2013 modtog han bladtegnerfagets
fornemste hæder, Hans Bendix-prisen. Han har ligeledes
gjort et stort arbejde for at skabe museet for Dansk
Bladtegning på Det Kongelige Bibliotek. Arrangeret af
Bakkehusets Litteraturforening. Mandag 7. december kl.
19.30. Entré: For medlemmer af Litteraturforeningen er det
gratis. For ikke-medlemmer er entréen 50 kr. Læs mere

Byron, Brøndsted og Bakkehuset: Sidste udkald til
særudstillingen
Udstillingen Byron, Brøndsted og Bakkehuset lukker den 15.
december, så det er nu sidste chance for at se den.
Særudstillingen handler om den engelske, romantiske digter
Lord Byron (1788-1824), og hans betydning for danske
kunstnere og kulturpersonligheder, heriblandt kredsen
omkring Bakkehuset. Den danske arkæolog P.O. Brøndsted
mødtes med Byron i Athen i vinteren 1810-1811. Sammen
drak de punch og diskuterede politik, herunder de politiske
forhold i Grækenland. Brøndsted berettede om den politiske
situation i Grækenland i breve til blandt andre Kamma og

Knud Lyne Rahbek. Læs mere

Åbningstider omkring jul og nytår
Museet er lukket fra og med den 24. december til og med
den 1. januar. Ellers åbent som normalt.

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 13. december 2015, 10. januar 2016
og 24. januar 2016 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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