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Til bords med Kamma Rahbek
Kom med til en uforglemmelig aften hos Kamma Rahbek den 24. januar,
når vi genskaber stemningen fra Bakkehusets teselskaber. Vi smager på
historien, og skuespiller Sidsel Agensø læser højt fra Kamma Rahbeks breve.
Museumsinspektør Gertrud With og orangeriets kok Anne Sofie Berlin
supplerer oplæsningen med fortællinger om 1800-tallets mad- og
spisevaner.
Læs mere

"As every fairytale comes real" - om Joni Mitchells
tekstunivers
Over de seneste 50 år har Joni Mitchell sat sit markante præg på
populærmusikken. Canadieren, som i november fyldte 75 år, er en af de
mest respekterede og indflydelsesrige singer/songwritere fra det 20.
århundrede. Med sin ukuelige kunstneriske eventyrlyst har Joni Mitchell på
mange måder været med til at gøre op med stereotype forestillinger om
genrer og køn i musikken. Den 21. februar mødes musikkritiker og
kulturjournalist ved Weekendavisen Anna Ullman og mangeårige
musikskribent Mads Hendrich til en uformel samtale i Bakkehuset, hvor de
dykker ned i Joni Mitchells besættende tekstunivers.
Læs mere

Åbne omvisninger i museet
Vidste du, at Bakkehuset engang fungerede som landevejskro, og at
nationalskjalden Adam Oehlenschläger kom i familie med ægteparret
Rahbek efter giftermålet med Kamma Rahbeks lillesøster? Kom med på en
af vores åbne omvisninger, hvor vi fortæller om husets historie og den store
kreds af personer, der har boet eller besøgt stedet igennem tiden. Vi holder
åbne omvisninger den 27. januar og den 10. og 24. februar.
Læs mere

Sidste chance for at se udstillingen ”Til bords med…”
Den 3. marts lukker vores fortællende udstilling ”Til bords med H.C.
Andersen og Kamma Rahbek”, så læg vejen forbi museet i den kommende
tid, hvis du ikke allerede har nået at se den spændende udstilling.
Udstillingen handler om 1800-tallets mad og spisevaner og den er opbygget

omkring fire levendegørende scener med spisesituationer: Kamma Rahbeks
frokostbord med smørrebrød og te, en fødselsdagsmiddag hos familien
Collin, et punchegilde i herreklubben Dreyers Klub og en salonaften på
Sophienholm i selskab med forfatteren Friederike Brun.
Læs mere

Frederiksbergmuseernes fællesbillet
Har du hørt om Frederiksbergmuseernes fællesbillet? Med fællesbilletten i
hånden får du adgang til ét besøg på Frederiksbergmuseernes fem museer
og udstillingssteder: Storm P. Museet, Alhambra, Bakkehuset, Cisternerne
og Møstings Hus. Alle stederne ligger i gåafstand omkring Frederiksberg
Have og Søndermarken, og billetten gælder i et år, hvis du vil sprede
besøgene ud over flere dage. Billetten er også en perfekt gaveidé, og den
kan købes i Frederiksbergmuseernes webshop.
Læs mere

Bakkehuset
litterært museum * romantisk have * kulinarisk orangeri

Åbningstider: onsdag-søndag kl. 11-16
Rahbeks Allé 23 1801 Frederiksberg C.
Tlf. +45 33314362
info@bakkehusmuseet.dk
www.bakkehusmuseet.dk
Følg os på: Facebook - Instagram
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