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Jazzkoncerter i gården
Bakkehuset danner rammen om en række sjove, spændende og
stemningsfulde jazzkoncerter i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival
2018. Der er koncerter med Aske Jacoby Trio, Jacob Fischer, Jesper Thilo
Kvartet, Janus Templeton, Jan Harbeck, Mads Mathias og mange andre fra
6. juli til 15. juli. Alle koncerterne foregår under åben himmel i vores
hyggelige gårdrum, og der kan købes øl og en særlig "Jazzplatte" i det
ottekantede orangeri. Vel mødt!
Se det fulde jazzprogram

Swingende børnejazz
Glæd dig til et par swingende jazzkoncerter for børn og barnlige sjæle. I
forbindelse med Copenhagen Jazzfestival 2018 giver Mads Mathias and the
Templeton-stompers koncert den 7. juli, og den 15. juli spiller Allan og
Underdrengene op til dans og sang. Mads Mathias and the Templetonstompers består af Mads Mathias (sax/sang), Henrik Silver
(tuba/trompet/løgnehistorier) og Janus Templeton (trommer). Allan og
Underdrengene er: Allan Nordquist (sang/guitar/røverhistorier), Kristian
Jørgensen (violin) og Janus Templeton (bas).
Læs mere

Lav din egen tegnefilm – børneworkshops i
sommerferien
Har du overvejet at lave din egen tegnefilm? Den 23.-26. juli holder vi

børneworkshop, hvor man kan lære lige præcis dét.
Animationsinstruktørerne Annemette Karpen og Michael Hussein står for de
to workshops, hvor vi laver storyboard, designer figurer og baggrunde og
optager ved hjælp af flyttefilmsteknik. Hver workshop varer to dage, og det
forventes, at man deltager begge dage.
Læs mere

Gratis åbne omvisninger i museet
Kom til åben omvisning den 1., 15. eller 29. juli kl. 14.00 og hør om
Bakkehusets historie, det litterært interesserede ægtepar Rahbek, og de
mange forfattere og digtere, der besøgte stedet i guldalderen.
Omvisningerne er gratis, når den almindelige entré til museet er betalt.
Læs mere

Rundvisning i Søndermarken
Har du hørt om eremithytten eller det kinesiske lysthus? Den 1. juli holder vi
åben rundvisning i Søndermarken, hvor man kan høre om den romantiske
haves tilblivelse, og om romantikkens introduktion i Danmark. Vi kigger
nærmere på de mange genopførte bygninger, og der vil blive fortalt om
digteren Adam Oehlenschlägers særlige forhold til Søndermarken. Billet: 50
kr.
Læs mere

Sommerferiens åbningstider
Både museet og orangeriet holder åbent hele sommeren fra tirsdag til
søndag kl. 11-17.

Bakkehuset
litterært museum * romantisk have * kulinarisk orangeri
Åbningstider: tirsdag-søndag kl. 11-17
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