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Lav din egen silhuetfilm
Foredrag ved Asger Ahlbjerg
Foredrag ved Charlotte Weitze
Omvisninger

Lav din egen silhuetfilm
I vinterferien kan du lære at lave din egen silhuetfilm. Vi stiller
med materialer og gode historier, du kommer med lysten til at
fortælle dem som film. Professionelle animatorer hjælper med at
lave filmene. Du kan godt lave en film på en enkelt dag, men hvis
du er med i flere dage, kan du selvfølgelig gøre mere ud af den.
Se på youtube, hvordan f.eks. Lotte Reiniger har lavet eventyrfilm
i silhuet. Du går herfra med din egen film - og en ny måde at
udtrykke dig på! Mandag 14. februar til onsdag 16. februar. Læs
mere her

Foredrag ved Asger Ahlbjerg
Bakkehusets Litteraturforening afholder jævnligt
arrangementer; således dette foredrag. Her vil Asger Ahlbjerg
tale om Knud Lyne Rahbek, der var sin tids mest produktive
forfatter. I dag huskes han måske mest som Kamma Rahbeks
mand. Rahbek var fortaler for menneskerettighederne, og han
skabte den moderne europæiske litteraturs første historiske
roman. Deltagelse er gratis for medlemmer af Bakkehusets
Litteraturforening, for ikke-medlemmer er prisen 50 kr. 8. marts
kl. 19.30. Læs mere her

Foredrag ved Charlotte Weitze
Forfatteren Charlotte Weitze boede i Bakkehusets
forfatterlegatbolig 2002-2006. Hun er nu aktuel med den
historiske roman Sværmeri , hvoraf en stor del foregår i
guldalderens Bakkehus, samt novellesamlingen Det hvide
kvarter . Hun vil læse op af bøgerne og fortælle hvorledes hun
får inspiration. 16. marts kl. 19.30. Læs mere her

Omvisninger

Hver anden søndag tilbyder vi omvisning: Om Bakkehusets historie, ægteparret Rahbek og de mange
personer, der besøgte huset i guldalderen. 13. februar, 27. februar, 13. marts og 27. marts 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
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