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Nyhedsbrev november 2016
Eftermiddagskoncert med Duo Adore
Foredrag om Knud Lyne Rahbek og
borgerskabets konstituering og sociale
praksisser
Åbne omvisninger i
museet

Eftermiddagskoncert med Duo Adore
Bakkehuset byder denne eftermiddag indenfor til
koncert med Duo Adore i museets
stemningsfulde omgivelser. Duo Adore er en ny
dansk duo bestående af cellisten Therese
Adorján Ankjær og saxofonisten Per Egholm,
som begge har en bred musikalsk baggrund og
spiller alt fra klassisk musik til tango og klezmer.
Duo Adore spiller bl.a. en del barokmusik af
Corelli, Boismortier og Johann Sebastian Bach.
Saxofonen og celloen er skabt på hvert sit
tidspunkt i historien, og derfor er
originalrepertoiret for kombinationen af de to
instrumenter noget begrænset. Alligevel har det
vist sig, at der er mange muligheder for de to
instrumenter, som begge spænder vidt i både
klang og udtryk.
Søndag 13. november kl. 16.00. Entré: 50 kr.
Send en mail for tilmelding:
bhm@frederiksbergmuseerne.dk Læs mere

Foredrag om Knud Lyne Rahbek og borgerskabets
konstituering og sociale praksisser
Foredraget af historikeren Nicolai Durafour vil
handle om den rolle, som Knud Lyne Rahbek
spillede i sin samtid. Kendetegn ved tidens

dannede borgerskab, klublivet, tidsskrifterne og
teatret vil blive søgt indkredset. Foredraget vil
desuden inddrage anekdoter skrevet af K. L.
Rahbek, Adam Oehlenschläger og Frederik
Schmidt.
Aftenen slutter af med et musikalsk indslag med
klubsange og sange fra tiden arrangeret af Sten
Høgel. Foredraget er arrangeret af Dansk
Litteraturforening.
Mandag 14. november kl. 19.30. Entre: 50 kr.,
gratis for Litteraturforeningens medlemmer.
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 f.eks. søndagene 13. og
27. 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

