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Nyhedsbrev nr. 16, december 2012
Juleklip
Marianne Juhl om Karen Blixen
Undervisning for gymnasier: Om ytringsfrihed
Omvisninger

Juleklip
Traditionen tro inviterer vi til julehygge. Der klippes
julenisser, grantræer og engle i Bakkehusmuseets
julepyntede stuer. Under vejledning af Inga Madsen.
Materaler forefindes.
Lørdag 8. december og søndag 9. december kl. 11.00 16.00. Entré: Gratis. Læs mere her

Marianne Juhl om Karen Blixen
Forskeren Marianne Juhl fortæller om Karen Blixen i Afrika
og om en ny bog: En brevudgave, hun sammen med
forhenværende leder af Karen Blixen Museet, Marianne W.
Asmussen, er i færd med at skrive. Brevene bringer os
tættere på Karen Blixen og sandheden om hende, hendes
kamp for at få mulighed for at være sig selv og til at leve i
frihed og i overensstemmelse med sit eget jeg. Kampen
var hård, hun tabte den, men hun overlevede. I sit
forfatterskab.
Arrangeret af Bakkehusets Litteraturforening. Læs om
Litteraturforeningen. Mandag 10. december kl.
19.30. Entré: Gratis for Litteraturforeningens medlemmer,
50 kr. for ikke-medlemmer. Læs mere her

Undervisning for gymnasier og skoler:
Om ytringsfrihed 1770-1830
Hvor går grænsen? - Om ytringsfrihed på tryk, i tale og i
billeder.
Museet tilbyder digitalt undervisningsforløb om retten til
at ytre sig og om censur. Eleverne kan i tværfaglige forløb
dykke ned i skelsættende dele af dansk litteratur, kunst,
historie og samfundsudvikling.
I samarbejde med Storm P-museet og Revymuseet.
Læs mere her

Omvisninger

Hver anden søndag inviterer vi til omvisning i Bakkehuset:
Kom og hør om husets historie, ægteparret Rahbek og de
spændende personligheder, der besøgte huset i
guldalderen. Det sker 16. december kl. 14.00 Læs mere
her
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C., Tlf. 3331 4362,
info@bakkehusmuseet.dk
Åbningstider: Tirsdag til søndag kl. 11-16. Entré: Voksne 30 kr., børn 1 kr. Læs mere her

Frameld dig denne e-mail-liste

