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oktober 2017

Litterære vingesus
Efteråret er fyldt med litteratur, og den 18. oktober tager vi ud på en poetisk rejse, når digteren Ida Monrad
Graunbøl læser op af egne værker og efterfølgende diskuterer digtningens væsen med forfatteren Pia Juul.
Bente Scavenius og Bo Tao Michaëlis holder foredrag i Dansk Litteraturforening om deres bog Bybilleder den
24. oktober, og de fortæller om, hvordan hovedstadens udvikling ser ud igennem forskellige forfatteres og
maleres øjne.
Digteren Morten Nielsen ville være fyldt 95 i år, og der findes et mindelegat i hans navn, som blev stiftet for
70 år siden. Dette fejres af digterne Pia Juul og Asger Schnack med en poetisk aften i Bakkehuset den 26.
oktober, hvor de vil fortælle om Morten Nielsen og læse op af hans digte.
Læs mere

Ord, lyd og film i Bakkehuset
Hvordan får man et samtidsrelevant og spændende drama ud af et litterært mastodont-værk som Henrik
Pontoppidans Lykke-Per? Den 5. oktober fortæller manuskriptforfatter Anders August om at skrive
manuskripter til spillefilm og miniserie over Pontoppidans klassiker. Bille August har kategoriseret værket
som måske en af de smukkeste kærlighedshistorier fra litteraturen, og Anders August fortæller om, hvordan
den kan gøres til en visuel rejse for et nutidigt publikum.
Den 8. oktober undersøger journalist og forfatter Torben Sangild sammen med sanger og tekstforfatter
Kristina Holgersen og bandet Uhørt – alias Lone Hørslev og Jesper Mechlenburg, hvad der sker i krydsfeltet
mellem musik og litteratur. Kan musikken farve teksten med sine stemninger? Indoptager man digterens
ord på en anden måde, når den rammer én indhyllet i musikalske toner?
Den 25. oktober fortsætter vi i det musisk-lyriske spor, når musikredaktør Ralf Christensen mødes med
musik- og kulturjournalist Mads Hendrich til en uformel samtale om musikeren Morrissey og hans lyriske

univers.
Læs mere

Gys og mystik under Kulturnatten
Temaet for årets Kulturnat er "under overfladen" og der er masser af mystik på spil i det gamle Bakkehus.
Der kan klippes halloween-kort, laves lygter ved orangeriet og købes suppe hele aftenen. Derudover fortæller
Junior Kabinettet (alias Hans Laurens og Andreas Ugorskij) gyserhistorier for børn, der er omvisning i
særudstillingen Kamma Rahbeks romantiske have ved museumsinspektør Gertrud With, og vi slutter
aftenen af med en stemningsfuld, poetisk koncert ved duoen Julie og Ursula Andkjær Olsen.
Læs mere

Æskemageri i efterårsferien
Traditionen tro holdes der æskemageri med undervisning af Inga Madsen over fire dage i efterårsferien. Lær
at lave dine egne æsker af pap og papir i traditionen fra den berømte æskemager Kamma Rahbek. Der er
to workshops per dag, som starter kl. 11.00 og kl. 13.30.
Læs mere

Børnenes museum i oktober
Bakkehusets to børneambassadører, Aiya og Linea på 11 år, holder omvisning for børn i museets faste
udstilling lørdag den 7. oktober kl. 14.00. Omvisningen er gratis, varer 30-40 min. og er kun tilrettelagt for
børn.
Den 17.-18. fortsætter børneaktiviteterne med forfatterværkstedet Forfatterspirer for teens, arrangeret af
forfatteren Ditte Steensballe. I forfatterværkstedet skrives små tekster, inspireret af musik, filmklip og
billeder, og deltagerne bevæger sig rundt i forskellige litterære genrer. Hvordan skriver man for eksempel et
digt? Hvordan skriver man en novelle? Og hvor får man sine idéer fra? I fællesskab leges der med sproget,
og alle 10-14-årige kan være med. Værkstedet finder sted over to dage, og det forventes, at deltagerne
møder op begge dage for at få det bedste udbytte.
Læs mere om tilmelding

Åbne omvisninger og nye åbningstider
Efterårets åbne rundvisninger i Søndermarken er forbi, men i oktober holder vi to åbne omvisninger i museet
den 8. oktober og 29. oktober kl. 14.00. Det er gratis at deltage i de åbne omvisninger, når entréen til
museet er betalt.
Fra 1. oktober lukker orangeriet ned for vinteren, men vi vender tilbage med nye kulinariske tilbud fra den
25. marts 2018. Fra 1. oktober til 25. marts ændres museets åbningstider, og vi holder åbent fra onsdag til
søndag kl. 11-16.
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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