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Nyhedsbrev ultimo oktober 2016
Kulturnatten
Croquis-tegning i
efterårsferien
Æskemageri ved Inga Madsen
Åbne omvisninger i
museet

Kulturnatten
18.00-24.00: Halloweenklip med Inga Madsen.
21.00-21.45: Foredrag med Merete Pryds Helle
om hendes nye roman ”Folkets skønhed”.
22.30-23.15: Koncert med duoen
”Bengtson/Sydow”, alias Ulle Bjørn Bengtsson
og Hans Sydow.
Fredag 14. oktober kl. 18.00-24.00. Entre: gratis
med Kulturpas. Læs om Kulturnatten og
Kulturpas Læs mere

Croquis-tegning i efterårsferien
Er du glad for at tegne, og har du lyst til at lære
mere, så kan du komme til tegneworkshop på
Bakkehusmuseet i efterårsferien. Alle får øvelser,
som er tilpasset lige præcis deres tegneniveau.
Du får samtidig mulighed for at gå rundt i
Bakkehusmuseets hyggelige stuer fra 1800-tallet
og hente inspiration til tegneworkshoppen.
Tegneundervisningen varetages af Vera Barros.
Medbring selv tegnematerialer (blyant, penne og
papir) samt madpakke.
Tegneworkshop for børn over 9 år: Mandag 17.
oktober kl. 10-15.

Tegneworkshop for børn over 7 år i følgeskab
med en voksen: Tirsdag 18. oktober kl. 10-15.
Tegneworkshop for voksne: Onsdag 19. oktober
kl. 10-15.
Pris: 100,00 kr. Send en mail for tilmelding:
front@bakkehusmuseet.dk Læs mere

Æskemageri 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. Tilmelding er ikke nødvendigt. Hver dag er
der to workshops på følgende tidspunkter:
Hold 1: Kl. 11.00-13.30.
Hold 2: Kl. 13.30-16.00.
Torsdag 20. – søndag 23. oktober kl. 11.0016.00. Entre: gratis 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 16. og
30. oktober samt 13. 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

