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Jeg har glædet mig til at skrive dette mit første forord til Malerisamlin-
gens spændende efterårsprogram, der er fyldt med både velkendte og
nye tiltag. Der kommer aktiviteter for børn i efterårsferien og til
halloween, og alle indbydes til fugle-, sanke- og aktivitetsture i museets
naturskønne omgivelser. Kunst og natur inspirerer.

I september finder en rokade sted i museet. Særudstillingen vises i den 
ældste del af bygningen, og samlingen rykker frem i de nyere lokaler. Vi 
glæder os til at fokusere på dansk guldalderkunst i en helt unik ophæng-
ning af Nivaagaards guldaldersamling og hele 26 guldalderværker fra 
Ordrupgaard. 

Efterårets store særudstilling præsenterer Immanuel Ibsen og hans 
stilfærdigt urolige billeder. Ibsen sled med sine værker og havde svært 
ved at sælge. Hans tanker om kunst fik ikke desto mindre stor betydning 
for andre malere som den unge Asger Jorn, Ejler Bille og op til vor egen 
tids Jesper Christiansen, der har medkurateret udstillingen. Den stille 
uro prægede Ibsens personlighed og billeder såvel som den tid, han 
levede i. I 1930’erne malede han sin nære motivverden: opstillinger på 
bordet og udsigter fra vinduet. Kontraster, asymmetri og ulmende 
farvespil kendetegner værkerne. I 1943 flygtede han til Sverige med sin 
jødiske hustru og døde der i 1944.

Hør foredrag om Ibsen og hans samtid, om demokratiske spilleregler og
om museets samling. Nyd de nye vægfarver i butik, cafe og udstillings-
sale og se de mange nye varer i butikken. Dyrk pilates i det fri og glæd 
dig til vin- og ølsmagning, koncerter, croquistegning, Jette Frölichs 
julestue og meget mere.

Velkommen på Nivaagaards Malerisamling!

Andrea Rygg Karberg
Museumsdirektør

Nivaagaards Malerisamling støttes i 2017 af
15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Beckett Fonden, Bergiafonden, 
Carlsen-Langes Legatstiftelse, Det Obelske Familiefond, Fredensborg 
Kommune, Frimodt-Heineke Fonden, Knud Højgaards Fond, Konsul 
George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Lizzie og Ejler Ruges 
Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Politiken-Fonden og Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond

Immanuel Ibsen, Uden titel, u.å. Privateje

Forside: Immanuel Ibsen, Opstilling med appelsiner, 1937, udsnit  
Statens Museum for Kunst ©SMK Foto
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Stille uro. Immanuel Ibsen 
10. september 2017 til 7. januar 2018

Immanuel Ibsen, Opstilling, 
bord med appelsiner, 1934 
Deponeret på Nivaagaards 
Malerisamling af Louisiana 
Museum of Modern Art

I september åbner den første udstilling i 25 år 
og den største nogensinde om den danske ma-
ler Immanuel Ibsen (1887-1944).  På udstillin-
gen indgår værker fra Ibsens slægt, som publi-
kum ikke før har haft mulighed for at se. 
Samarbejdet med Ibsens barnebarn kaster nyt 
lys over Ibsens liv og tanker. Ibsen slog aldrig 
igennem i den brede offentlighed, men fik nær-
mest ikonisk status i kunstnerkredse. Han har 
haft en afgørende betydning for mange malere 
efter ham, såsom Ejler Bille, Asger Jorn og den 
nulevende Jesper Christiansen. Sidstnævnte 
dyrkede Ibsen som en helt og er medkurator på 
udstillingen. Flügger sponsorerer generøst 
maling og hjælper med at farvesætte udstillin-
gen. 
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Verdens Mindste Kunstbiograf
Nivaagaards Park 1901-2017
Til søndag den 27. august

EN FILM AF METTE MÆRSK – VISUAL VVORK FILMPRODUKTION
 
Filmen er en kronologisk kollage, der fortæller 
om Nivaagaards Park fra året 1901 til nu. I en 
lyrisk tone hører vi om slægten Hage, botanik, 
og kunstneriske visioner. Om et stykke kultur-
arv, der er organisk og aldrig stopper med at 
forandre sig. 
 I filmen medvirker blandt andet direktør for 
Fonden Den Hageske Stiftelse Jørgen Hage, 
planteskoleejer Svend Hansen, Kærnehuset, 
fhv. museumsdirektør Michael Bjørn Nelle-
mann, informationsspecialist Knud Høgsberg, 
og trioen Vi Sidder Bare Her med Frithjof Tok-
svig, Mikael Simpson og Jørgen Leth. 

Nivaagaards Park 1901-2017
Stillbillede

P.C. Skovgaard, Udsigt fra Frede-
riksborg slot, 1842. Ordrupgaard. 
Foto Pernille Klemp

Dansk guldalder x 2
Ordrupgaard besøger Nivaagaard
10. september 2017 til 7. januar 2018

Hele 26 værker fra Ordrupgaards samling af 
dansk guldalderkunst gæster dette efterår 
Nivaa gaards Malerisamling. De to guldalder-
samlinger mødes i en fælles særophængning, 
som udgør en helt enestående  præsentation af 
Eckers berg, Købke, Lundbye, Marstrand, Skov-
  gaard m.fl.

Ordrupgaard udlåner værkerne til Nivaa gaard, 
imens en formidabel underjordisk tilbygning 
opføres på Ordrupgaard. Vilhelm Hansen byg-
gede Ordrupgaard i 1918 – ti år efter, at Johan-
nes Hage havde doneret Nivaagaards Maleri-
samling. Vi glæder os til at lade værker fra de to 
gårde og de to generøse samlere mødes.

7
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AUGUST

ONSDAG 2. AUGUST  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Bodil Bang-Berthelsen, Rungsted
Santi di Tito, Den hellige familie og  
den lille Johannes Døberen, sidst i 
1500-tallet
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 5. AUGUST KL 10-11

PILATES I PARKEN
Pris 50 kr. eller gratis for årskort-
holdere

SØNDAG 6. AUGUST KL 12
OMVISNING

JOHANNES HAGE
Den diskrete giver.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

DITLEV BLUNCK 
En anderledes guldaldermaler.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 8. AUGUST KL 16
ORDVANDRING

’RESERVAT FOR TRUEDE ORD’
med sprognørd Néné La Beet.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

ONSDAG 9. AUGUST  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

Arrangementer

Santi di Tito, Den hellige familie og den  
lille Johannes Døberen, sidst i 1500-tallet 
Deponeret på Nivaagaards Malerisamling af 
Vedbæk KirkeHvis fotografier kunne tale…

Historiske fotos af Johannes Hage,  
Nivaagaard og omegn
Fra lørdag den 2. september 

Den første weekend i september åbner en ny 
udstilling i cafeen og i Bergiasalen. Vi præsen-
terer en række genoptryk af smukke, gamle 
 fotos af museets stifter og familie, af maleri-
samlingen i oprindelig skikkelse, af arbejderne 
på Teglværket og Nivå i gamle dage.
 Johannes Hage satte et varigt præg på Nivå, 
og udstillingen øger kendskabet til ham og 
hans omverden. Fotografierne fortæller histo-
rier om en svunden tid. Og du kan selv sam-
menligne dengang og nu, mens du indtager 
mad og drikke i Nivaagaards cafe.

Johannes Hage (til venstre, med 
bowlerhat) er samlet i venner og 
families lag. Foto fra terrassen 
på herregården Rydebäck i 
Skåne
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ONSDAG 9. AUGUST KL 19.30
KONCERT

SLAVISKE SJÆLE
Slavisk musik har igennem to år-
hundreder betaget hele verden. Tre 
kreative musikere, der mødte hinanden 
i Danmark, har sammensat en koncert, 
om kærlighed, længsel og passion. Den 
polske sopran Katarzyna Mizerny, som 
bor i Nivå, har sammen med Mezzoso-
pranen Helle Grarup og den bulgarske 
pianist Galya Kolarova sammensat et 
program, der strækker sig fra den Sibi-
riske Tundras enorme sletter, igennem 
Zarens ekstravagante sale, til Polens og 
Tjekkiets forførende landskaber. Med 
musik af Rachmaninoff, Dvorak, 
Tjajkovskij & Chopin m.fl.
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

TORSDAG 10. AUGUST KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’SOMMERHUS’ 
AF AMALIE LAULUND TRUDSØ
Vi følger en piges barndomsbeskrivel-
ser af familiens sommerhusture ved 
Sejrøbugten, hvor man som læser både 
kan mærke varmen fra bålet, sandet 
mellem tæerne og de knirkende trappe-
trin op til soveværelset på husets øvre 
etage. (2016)
Gratis

LØRDAG 12. AUGUST KL 10-11

PILATES I PARKEN
Pris 50 kr. eller gratis for årskort-
holdere

Katarzyna Mizerny, Helle Grarup, Galya Kolarova 

SØNDAG 13. AUGUST KL 11.15-12.45
UDFLUGT

SANKETUR 
Området omkring museet bugner af de 
lækreste råvarer, som du kan tage med 
dig hjem. Sammen med sankeguide 
Julie Swane fra foreningen Byhøst går 
vi ud i de naturskønne omgivelser for at 
finde vilde råvarer, og guiden giver tips 
til, hvordan du kan bruge dem i dit køk-
ken. Medbring sankekurv og kom i gang 
med at nyde den spiselige natur.
Begrænset antal pladser
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

KL 12
OMVISNING

TRO, HÅB OG GENFØDSEL
Den nyskabende renæssance.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

DITLEV BLUNCK 
En anderledes guldaldermaler.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 16. AUGUST 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

TORSDAG 17. AUGUST KL 17
FORFATTERAFTEN

AMALIE LAULUND TRUDSØ OM 
SIN BOG ’SOMMERHUS’
Amalie Laulund Trudsø fortæller om 
sin selvbiografiske roman med nærvæ-
rende barndomsskildringer af de evigt 
lange somre i familiens sommerhus. 
Forfatteren, som oprindelig kommer 
fra Humlebæk, blev med bogen ’Som-
merhus’, nomineret til årets litterære 
talent ved årets Blixenpris 2017. 
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere.
Entreen er gratis, hvis man medbringer 
bogen

FREDAG 18. AUGUST KL 17
FILMFREDAG FORFATTERTEMA

’ONKEL DANNY – PORTRÆT AF 
EN KARMA COWBOY’
Med sorte negle og skalperet isse blev 
Dan Turèll folkeeje i 1970’erne, ligesom 
hans bøger også gjorde det. Hans 
alter ego hed Onkel Danny og i denne 
portrætfilm fortæller venner og familie 
historien om manden bag den provoke-
rende facade. Instruktører: Lars Movin 
& Steen Møller Rasmussen.
Dokumentar, 2002. 1 time og 10 min.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 19. AUGUST KL 10-11

PILATES I PARKEN
Pris 50 kr. eller gratis for årskort-
holdere

Sanketur
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LØRDAG 19. AUGUST KL 11

CHILLI CHICKS
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 20. AUGUST KL 10.30-15.30
TEGNE WORKSHOP

KUNSTNERISK AKTIVITET 
FORANKRET I IAGTTAGELSEN
– AF NATUR OG LEVENDE 
MODEL
En-dags workshop for både begyndere 
og øvede. Læs mere bag i programmet.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser
Pris 300 kr. inkl. frokost

KL 12
OMVISNING

BAG KULISSEN 
Barokkens rum. 
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

DITLEV BLUNCK 
En anderledes guldaldermaler.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 23. AUGUST 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 19.30
FOREDRAG

DITLEV BLUNCK 
En anderledes guldaldermaler.
Seniorforsker Karin Bechmann Sønder-
gaard er gæstekurator på særudstil-
lingen om den danske guldaldermaler 
Ditlev Blunck og forfatter af den første 
biografi om kunstneren. Malerisamlin-
gens inspektør Birgitte von Folsach taler 
med Søndergaard om arbejdet med bo-
gen og museets initiativ til udstillingen, 
som i øvrigt bygger på en sjov fortælling.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

Fugletårnet ved Strandengene besøges på guidede fugleture. Foto Lise Nielsen

TORSDAG 24. AUGUST KL 11.15-13.15
UDFLUGT

FUGLETUR TIL NIVÅ 
STRANDENGE
På dette tidspunkt trækker hvepse-
vågen, og med lidt held ser vi store tal 
på vej sydpå efter ynglesæsonen. Vi 
besøger også fugletårnet ved kysten og 
kigger på både de hjemlige fuglearter og 
de trækkende, som holder en raste-
pause i Nivå, inden turen går videre 
mod syd. Med guide Jørn Larsen fra 
Fugleværnsfonden.  
Afgang og afslutning ved museet. 
Begrænset antal pladser
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

KL 19.30
KONCERT

CÆCILIE NORBY OG 
KATRINE GISLINGE DUO
Cæcilie Norby genoptager med denne 
koncert det anmelderroste samar-
bejde med en af Skandinaviens mest 
efterspurgte klassiske pianister Katrine 
Gislinge. Deres møde er en unik gave til 
fans af både den klassiske musik, den 
rytmiske musik og jazzen, når de lukker 
op for deres musikalske skatkammer 
og spiller f.eks. Ravel, Debussy, Satie og 
Leonard Cohen.
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 25. AUGUST KL 16.30-18.30
WORKSHOP

BRUG KUNSTEN SOM 
LIVSKOMPAS
Få en kunstoplevelse ud over det sæd-
vanlige: I dialog med andre fordyber 
vi os i, hvordan kunst kan bruges til at 
blive klogere på os selv. Workshoppen 
holdes af kunsthistoriker Gitte Løn-
strup Dal Santo, der har udviklet den 
forskningsbaserede metode, som kan 
bruges igen og igen.
Begrænset antal pladser.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere 

LØRDAG 26. AUGUST KL 10-11

PILATES I PARKEN
Pris 50 kr. eller gratis for årskort-
holdere

SØNDAG 27. AUGUST KL 12
OMVISNING

GULDALDER
Iscenesat virkelighed.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

DITLEV BLUNCK 
En anderledes guldaldermaler.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

Brug kunsten som livskompas
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SEPTEMBER

FREDAG 1. SEPTEMBER KL 17
FILMFREDAG FORFATTERTEMA

’TESTAMENTET  
– TAGE SKOU-HANSEN’
Som ung frihedskæmper under besæt-
telsen skrev Tage Skou-Hansen roma-
nen ’De nøgne træer’. I portrætfilmen 
møder vi den nu anerkendte forfatter 
48 år senere i en villa nord for Århus. Et 
filmhold er flyttet ind på førstesalen og 
Skou-Hansen bereder sig på at fortælle 
sin dramatiske livshistorie. Lars von 
Trier har sat de filmiske rammer, hvil-
ket gør filmen intim og hudløst ærlig. 
Instruktør: Peter Øvig Knudsen.
Dokumentar, 2005. 1 time.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG OG SØNDAG  
2. OG 3. SEPTEMBER KL 10.30-17

NY CAFEUDSTILLING
BRUNCH, KAFFE-KAGEBORD  
OG JAZZ*
Vi fejrer ny cafeudstilling. Køkkenet 
rydder det faste menukort og tilbyder 
denne weekend en stor lækker brunch-
buffet først på dagen samt et flot udvalg 
af kager om eftermiddagen.  
*Søndag spiller trioen Evergrey Jazz  
kl 11-14 i cafeen.
Kl 10.30-14 Brunchbuffet inkl.  
filterkaffe, te og juice. 
Pris 150 kr. Børn u. 12 år 95 kr. 
Kl 14-17 Kaffe/kagebord.  
Pris 125 kr. Børn u. 12 år 95 kr.
Bordbestilling anbefales på 53 85 10 17
Fri adgang til cafeen

LØRDAG 2. SEPTEMBER KL 12-15
UDFLUGT

NATURAKTIVITETER  
MED FREDERIK
Tag dine forældre eller dit barn under 
armen og opdag, hvad der gemmer sig i 
Nivå Å af insekter og småfisk. Vi drager 
afsted fra Malerisamlingen udstyret 
med fiskenet og nysgerrighed. Sam-
men fisker vi, tømmer insektfælder 
og studerer vores fund. Dagen sluttes 
af omkring bålet med ægte bålkaffe og 
pandekager. Friluftsvejleder Frederik 
Gehrke guider os igennem dagen. 
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere 
og børn

SØNDAG 3. SEPTEMBER KL 12
OMVISNING

MENNESKESKILDRINGER
Portrætter i museets samling.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING

WILHELM MARSTRAND
Familien Hages foretrukne maler  
og ven.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 5. SEPTEMBER KL 16
ORDVANDRING

I ’RESERVAT FOR TRUEDE ORD’
med sprognørd Néné La Beet.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis 

ONSDAG 6. SEPTEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Karina Juhl Kande, Karlebo
Rembrandt Harmensz van Rijn,   
Portræt af en 39-årig kvinde, 1632 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

TORSDAG 7. SEPTEMBER KL 19.30
FOREDRAG 

NYT BLIK PÅ SAMLINGEN
Museumsdirektør og kunsthistoriker 
Andrea Rygg Karberg fortæller om 
Nivaagaards helt enestående maleri-
samling og om tankerne bag den nye 
samlingsophængning.
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt

FREDAG 8. SEPTEMBER KL 17
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN 
ITALIENS VIN OG MAD
I kunsten er vinen et symbol på
velstand, livsnydelse og skønhed. Vi
begynder aftenen med en vinsmagning 
præsenteret af cafeens egen restauratør 
Richard Roth.  Derefter en omvisning 
i udstillingerne med motiver af vin, 
osteriscener, pinjetræer, m.m.
Tilbage i museets cafe samles indtryk-
kene ved en to-retters menu
tilberedt med udgangspunkt i vin og
malerier.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser. 
Vinsmagning, omvisning og middag 
(ekskl. drikkevarer) 250 kr. 10 % rabat 
til årskortholdere. 

Wilhelm Marstrand, Romerske borgere forsamlet 
til lystighed i et osteri,1839 (udsnit). Nivaagaards 
Malerisamling
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LØRDAG 9. SEPTEMBER KL 11.15-13.15
UDFLUGT

FUGLETUR TIL 
NIVÅ STRANDENGE
Mange ænder og vadefugle raster i Nivå 
Bugt, og vi besøger fugletårnet for at få 
et godt overblik. September er desuden 
en god måned at se forskellige arter af 
trækkende rovfugle, og måske ser vi 
en isfugl raste langs kysten, hvis vi er 
heldige. Med guide Jørn Larsen fra Fug-
leværnsfonden. Afgang og afslutning 
ved museet.
Begrænset antal pladser
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

10. SEPTEMBER - 7. JANUAR

NY SÆRUDSTILLING
STILLE URO. IMMANUEL IBSEN

SØNDAG 10. SEPTEMBER KL 12
OMVISNING

JOHANNES HAGE
Den diskrete giver. 
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 13. SEPTEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 17
SÆROMVISNING

BAG OM SÆRUDSTILLINGEN
Gå med på en særomvisning med 
 museumsinspektør Maren Bramsen, 
som fortæller om arbejdet med plan-
lægningen af særudstillingen. 
Begrænset antal pladser.  
Gratis for årskortholdere eller når 
 entreen er betalt.

KL 19.30
FOREDRAG

1930´ER-MØRKE,  
SAMFUNDSFORANDRINGER  
OG KUNSTNERISKE BRUD
Perioden mellem 1. og 2. verdenskrig 
er blevet kaldt ”den lange weekend”. 
Den bragte både økonomiske, politiske 
og kulturelle nybrud, som har formet 
dagens samfund og kulturelle tænke-
måder. Arbejdsmarkedsforsker Hen-
ning Jørgensen vil ridse det samfunds-
mæssige bagtæppe for de kulturelle og 
kunstneriske ændringer op. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 15. SEPTEMBER KL 17               
FILMFREDAG FORFATTERTEMA

’SVEND ÅGE MADSEN  
– AT FORTÆLLE MENNESKENE’
Denne portrætfilm minder om forfat-
terens egne værker, hvor idéen om en 
fast identitet betvivles. Gennem både 
nutidige optagelser og gamle tv-udsen-
delser fortæller Madsen om sit liv og 
sit forfatterskab, så vi får en bedre for-
ståelse af manden, der mener, at vi hver 
især er mindst 34 forskellige personer. 
Instruktør: Christian Braad Thomsen. 
Dokumentar, 2002. 55 min.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 16. SEPTEMBER KL 11

HILLERØD HOSPITALSKOR
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 17. SEPTEMBER KL 10.30-15.30
TEGNE WORKSHOP

KUNSTNERISK AKTIVITET 
FORANKRET I IAGTTAGELSEN
– AF NATUR OG LEVENDE 
MODEL
En-dags workshop for både begyndere 
og øvede. Læs mere bag i programmet.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Pris 300 kr. inkl. frokost

KL 12
OMVISNING

TRO, HÅB OG GENFØDSEL
Den nyskabende renæssance.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

Immanuel Ibsen, Christianshavns Vold, u.å. Privateje
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TIRSDAG 19. SEPTEMBER KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis

ONSDAG 20. SEPTEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

TORSDAG 21. SEPTEMBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’FOLKETS SKØNHED’ 
AF MERETE PRYDS HELLE
Slægtskrønike som er bygget over for-
fatterens forældres historie. Om Marie 
som vokser op i en fattig daglejer-
familie på Langeland i 1930’erne. Hun 
møder elektrikerlærlingen Otto og 
flytter til København, hvor hun kæmper 
med at finde sig til rette som husmor i 
1960’ ernes parcelhustilværelse. (2016)
Gratis

KL 19.30
JAZZKONCERT

CÆCILIE NORBY OG 
 LARS DANIELSSON  
’JUST THE TWO OF US’-DUO
Duoen er, efter forrige års prisbeløn-
nede udgivelse ’Just the two of us’, 
blevet kaldt jazzens dream team. I det 
musikalske møde mellem en stor san-
gerinde og en fantastisk bassist, cellist 
og komponist springer en nærværende 
gnist, som kan mærkes ned til bageste 
række i salen. 
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

SØNDAG 24. SEPTEMBER KL 12
OMVISNING

BAG KULISSEN
Barokkens rum.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 27. SEPTEMBER
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

TORSDAG 28. SEPTEMBER KL 17
FORFATTERAFTEN

MERETE PRYDS HELLE OM SIN 
BOG ’FOLKETS SKØNHED’
For sin seneste roman vandt Pryds 
Helle De Gyldne Laurbær i 2016 og 
 Politikens Litteraturpris 2016. Hør 
hende fortælle om sit forfatterskab og 
om bogen, som er baseret på forfatte-
rens egen familiehistorie fra 1930’ ernes 
førkrigstid.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere
Entreen er gratis, hvis man medbringer 
bogen

FREDAG 29. SEPTEMBER KL 16.30-18.30
WORKSHOP

BRUG KUNSTEN SOM  
LIVSKOMPAS
Få en kunstoplevelse ud over det sæd-
vanlige: I dialog med andre fordyber 
vi os i, hvordan kunst kan bruges til 
at blive klogere på os selv. Workshop-
pen holdes af kunsthistoriker Gitte 
 Lønstrup Dal Santo, der har udviklet 
den forskningsbaserede metode, som 
kan bruges igen og igen.
Begrænset antal pladser.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 30. SEPTEMBER KL 11

FREDENSBORG SLOTSKIRKES 
PIGEKOR
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

OKTOBER

SØNDAG 1. OKTOBER KL 12
OMVISNING

GULDALDER
Iscenesat virkelighed. 
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 3. OKTOBER KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis

ONSDAG 4. OKTOBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19           

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Anette Nybo Henriksen, Karlebo
Aert van der Neer, Måneskin ved en  
hollandsk flod, ca. 1650
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

Cæcilie Norby og Lars Danielsson
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FREDAG 6. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG FORFATTERTEMA

’EJERSBO’
Jakob Ejersbo blev kun 40 år gammel, 
men formåede allerede med sin debut-
roman ’Nordkraft’ at gøre sig bemærket 
på den danske litteraturscene. Med 
døden i ryggen arbejdede han i årene 
derefter intenst på en Afrika-trilogi, 
hvilken han dog aldrig nåede at se blive 
udgivet. I denne portrætfilm er Ejers-
bos to bedste venner rejst til Tanzania 
for at sige endeligt farvel til deres ven 
og indfri hans ønske om at få spredt 
sin aske ud fra toppen af Kilimanjaro. 
Instruktør: Christian Holten Bonke.
Dokumentar, 2015. 1 time 15 min.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 8. OKTOBER KL 12
OMVISNING

MENNESKESKILDRINGER
Portrætter i museets samling.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 11. OKTOBER KL 11.15-13.15
UDFLUGT

FUGLETUR TIL NIVÅ 
STRANDENGE
Hvis vinden står i det rigtige hjørne, 
kan vi opleve store træk af rovfugle, 
gæs og måske traner. Fra fugletårnet 
i bugten kan vi se store mængder af 
andefugle, der raster på vejen sydover. 
Hvis vi er heldige, ser vi også isfuglen 
fiske i bugten eller sidde på stenene syd 
for fugletårnet. Med guide Jørn Larsen 
fra Fugleværnsfonden. 
Afgang og afslutning ved museet.
Begrænset antal pladser
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 19.30
TALK

BAG OM IBSEN
For billedkunstner Jesper Christian-
sen blev mødet med Immanuel Ibsens 
tekster og malerier igangsættende for 
en kunstnerisk karriere. Nils Bjervig er 
barnebarn af Ibsen, og denne aften vil 
de to, der begge har været medskabere 
af særudstillingen Stille Uro, indvie os 
i deres kendskab til Immanuel Ibsen 
og til deres arbejde med udstillingen og 
kataloget. Talken modereres af muse-
umsinspektør Maren Bramsen.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 13. OKTOBER KL 17
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN  
PORTVIN OG PORTUGISISK 
MAD
I kunsten er vin og portvin et symbol 
på velstand, livsnydelse og skønhed. Vi 
begynder aftenen med en vinsmagning 
præsenteret af cafeens egen restaura-
tør Richard Roth. Derefter en omvis-
ning i udstillingerne med motiver af 
fragtskibe og scener, hvor der drikkes 
vin- og portvin. Tilbage i cafeen samles 
indtrykkene ved en to-retters menu 
tilberedt med udgangspunkt i portvin 
og malerier.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Portvinssmagning, omvisning og mid-
dag (ekskl. drikkevarer) 250 kr. 10 % 
rabat for årskortholdere.

LØRDAG 14. OKTOBER KL 11

HØRSHOLM KOR
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 15. OKTOBER KL 12
OMVISNING

IMMANUEL IBSEN. FOR BØRN 
OG (BEDSTE) FORÆLDRE
Omvisningen er gratis for børn og 
unge u. 18 år, årskortholdere eller når 
entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 17. OKTOBER KL 11-14
WORKSHOP FOR BØRN

PÅ JAGT EFTER DE MAGISKE 
FARVER
Med udgangspunkt i museets særud-
stilling med maleren Immanuel Ibsen 
går vi på farvejagt og ser, hvordan farver 
har magiske evner. 
Medbring madpakke og tøj, der må 
 males i. Tilmelding nødvendig.  
Begrænset antal pladser
Pris 35 kr. (materialeomkostning)

Billedkunstner Jesper Christiansen

Efterårsferien byder på forskellige aktiviteter for 
børn
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TIRSDAG 17. OKTOBER KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis

ONSDAG 18. OKTOBER KL 11-14
WORKSHOP FOR BØRN

PÅ JAGT EFTER DE MAGISKE 
FARVER
Med udgangspunkt i museets særud-
stilling med maleren Immanuel Ibsen 
går vi på farvejagt og ser, hvordan farver 
har magiske evner.
Medbring madpakke og tøj, der må 
 males i. Tilmelding nødvendig.  
Begrænset antal pladser
Pris 35 kr. (materialeomkostning)

KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

TORSDAG 19. OKTOBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’TYVEN’ AF 
ULRIK LANGEN
De fleste af os har hørt historien om 
tyveriet og omsmeltningen af guld-
hornene i 1802, men hvem var den 
mand, der på så kynisk vis ødelagde de 
danske oldtidsklenodier? (2015)
Gratis

FREDAG 20. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG FORFATTERTEMA

’NOGET OM HALFDAN’
Halfdan Rasmussen, en af Danmarks 
mest folkekære forfattere. Bag børne-
bøgerne og de sjove rim gemmer sig 
dog en alvorlig og samfundsengageret 
digter. Ved at udspørge dem, der kendte 
ham bedst, får Jonas Poher Rasmussen 
fortalt historien om sin farfar Halfdan 
og ikke blot den Halfdan, som hele 
Danmark kender og elsker.  
Instruktør: Jonas Poher Rasmussen  
& Carlo H. E. Agostoni.
Dokumentar, 2006. 1 time.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 22. OKTOBER KL 12
OMVISNING

IMMANUEL IBSEN. FOR BØRN 
OG (BEDSTE) FORÆLDRE
Omvisningen er gratis for børn og 
unge u. 18 år, årskortholdere eller når 
entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 25. OKTOBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

TORSDAG 26. OKTOBER KL 17
FORFATTERAFTEN

ULRIK LANGEN OM SIN BOG 
’TYVEN’
Ulrik Langen er en af Danmarks mest 
anerkendte og læste historikere. 
Oplev Langens fantastiske evne til at 
give fortiden liv, når han fortæller om 
manden, der stjal guldhornene og det 
store forskningsarbejde bag den anmel-
derroste bog.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere
Entreen er gratis, hvis man medbringer 
bogen

FREDAG 27. OKTOBER KL 16.30-18.30
WORKSHOP

BRUG KUNSTEN SOM  
LIVSKOMPAS
Få en kunstoplevelse ud over det sæd-
vanlige: I dialog med andre fordyber 
vi os i, hvordan kunst kan bruges til at 
blive klogere på os selv. Workshoppen 
holdes af kunsthistoriker Gitte Løn-
strup Dal Santo, der har udviklet den 
forskningsbaserede metode, som kan 
bruges igen og igen.
Begrænset antal pladser. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 28. OKTOBER KL 11

MAJAZZ
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

KL 12-15
HALLOWEEN FOR BØRN

SKÆR DIN EGEN  
GRÆSKARLYGTE
Medbring dit eget græskar og få hjælp 
af Malerisamlingens huskunstner 
Stine til inspiration og teknikker, når 
vi  skærer flotte og uhyggelige græskar-
lygter.
Gratis. Ingen tilmelding

KL 18-20
HALLOWEEEN FOR BØRN

NAT PÅ MUSEET
Johannes Hages genfærd har mange 
fortællinger som han gerne vil dele 
ud af denne aften. Medbring din egen 
lommelygte og eventuelt en voksen, og 
gå på skattejagt i museet efter lukketid. 
Uhyggelig aftensmad, saft og kage
sælges i cafeen til alle skattejægere.
Gratis. Ingen tilmelding

Immanuel Ibsen, Opstilling med gule blomster,  
ca. 1940. Museum Salling, Kunst. ©Poul Hansen

Halloween på museet
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SØNDAG 29. OKTOBER KL 12
OMVISNING

JOHANNES HAGE
Den diskrete giver.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 31. OKTOBER KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis

NOVEMBER

ONSDAG 1. NOVEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Kirsten Johansen, Karlebo
Claude Lorrain, Landskab med flugten 
til Egypten, ca. 1646
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

KL 19.30
KONCERT

DEN SKØNNE MAGELONE
En følsom ridder, en dejlig kongedatter, 
store turneringer, hemmelig kærlig-
hed, natlig flugt og årelang adskillelse. 
Skuespiller Troels Hagen Findsen, 
sanger Ulf Paulsen og pianist Julie 
Andkjær Olsen inviterer publikum på 
en fantastisk rejse ind i romantikken 
og dens mange udtryk. Oplæsning fra 
Ludwig Tiecks ridderroman Den skønne 
Magelone vil danne rammen om Johan-
nes Brahms’ smukke sang-cyklus. 
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 3. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG FORFATTERTEMA

’INGER CHRISTENSEN 
– CIKADERNE FINDES’
Det er forfatterskabet, der er centrum 
i denne portrætfilm om den danske 
digter og forfatter Inger Christensen. 
Fra sin lejlighed på Østerbro fortæller 
Christensen selv om sine inspirationer. 
Vi kommer helt tilbage i barndommen, 
og på den måde giver filmen et intimt 
indblik i en af litteraturhistoriens stør-
ste forfatteres liv. Instruktør: Jytte Rex.
Dokumentar, 1998. 55 min.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

FREDAG 3. NOVEMBER KL 19.30
KONCERT

UROPFØRELSE AF CÆCILIE 
NORBY’S KAMMERENSEMBLE-
VÆRK ’HYBRID KLANG’
Med blandt andet Det Unge Vokal 
Ensemble & Strygere. Nyskrevne 
’Hybrid Klang’ er en kalejdoskopisk 
hyldest til diversiteten i unge menne-
sker – og evnen til at bruge hinanden og 
finde styrke sammen. Oratoriets satser 
afspejler i tekst (dansk, engelsk, latin og 
italiensk) og i klanguniverser forskel-
lige unge menneskers sindstilstande 
fra glæde og ro til desperate uigennem-
tænkte handlinger. Et musikalsk møde 
mellem det stramt forudbestemte og 
det improviserede. 
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

 Koncert med Julie Andkjær Olsen, Ulf Paulsen (billede) og Troels Hagen Findsen
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SØNDAG 5. NOVEMBER KL 12
OMVISNING

WILHELM MARSTRAND
Familien Hages foretrukne maler  
og ven.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 8. NOVEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 19.30
FOREDRAG

BORDET, BILLETTEN OG  
BROKLAPPEN
Immanuel Ibsen var en sjælden skik-
kelse i dansk kunst, innovativ som 
maler og inspirerende som kollega.  
Mange nød godt af hans dristige nysyn, 
både i Danmark og på Færøerne. Men 
selv havde han aldrig rigtig heldet med 
sig. Hvorfor i alverden? Mikael Wivel, 
kunsthistoriker, tidligere kulturredak-
tør på Weekendavisen er foredragshol-
der. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

TORSDAG 9. NOVEMBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER  
’HAMBROS ALLÉ 7-9-13’  
AF LOTTE KAA ANDERSEN
Romanen tegner et skarpt og underhol-
dende portræt af livet under overfladen 
på Danmarks dyreste villavej, hvor tre 
meget forskellige nabopar må kæmpe 
en udmattende kamp for det gode liv.
Gratis

Hans Gammeltoft-Hansen, tidligere ombudsmand

KL 19.30
FOREDRAG

OMBUDSMANDENS  
VIRKSOMHED  
– MELLEM FOLKETING,  
BORGER OG FORVALTNING
Hans Gammeltoft-Hansen, der i 25 
år var ombudsmand, fortæller om 
ombudsmandsinstitutionen og dens 
opgaver, herunder også – i anledning 
af det forestående kommunalvalg – om 
ombudsmandens funktioner i forhold 
til kommunerne.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 10. NOVEMBER KL 17
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN  
CIDER OG MORTENS AND
I århundreder har vi været fascineret af 
æblet, hvilket også Malerisamlingens 
værker illustrerer. Vi starter aftenen 
med en cidersmagning fra Fejø præ-
senteret af cafeens egen restauratør 
Richard Roth. Derefter en omvisning i 
udstillingerne med motiver af æblet og 
fortællinger om dets stærke symbolik-
ker. Tilbage i cafeen samles
indtrykkene ved en to-retters Mortens 
And-menu tilberedt med udgangspunkt 
i æbler og malerier.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Cidersmagning, omvisning og middag 
(ekskl. drikkevarer) 250 kr. 10 % rabat 
for årskortholdere.

LØRDAG 11. NOVEMBER KL 11

SANGKORET CANTARELLERNE
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 12. NOVEMBER KL 12
OMVISNING

TRO, HÅB OG GENFØDSEL
Den nyskabende renæssance.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 14. NOVEMBER KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis

Gabriel Metsu, En pige, der skræller æbler, u.å. 
Nivaagaards Malerisamling
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ONSDAG 15. NOVEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 50 kr.

KL 19.30 
FOREDRAG

RELIGIONSSATIRE FRA  
REFORMATIONEN TIL I DAG
Alle kender de berygtede Muhammed-
tegninger, men de færreste ved, at 
satiretegnere også gjorde grin med 
Muhammed for over 100 år siden – og, 
at Martin Luther og Lucas Cranach 
karikerede paven for snart 500 år siden. 
Ved dette foredrag tager Dennis Mey-
hoff Brink, ekstern lektor ved Institut 
for Kunst- og Kulturvidenskab, os med 
på en rejse gennem religionssatirens 
glemte historie. Undervejs fortæller 
han, hvordan Reformationen førte til et 
enormt boom i religiøs satire, ligesom 
vi vil se, hvordan oplysningssatirikere 
som William Hogarth bidrog til at un-
derminere kirkens magt og bane vejen 
for det moderne sekulariserede Europa. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

TORSDAG 16. NOVEMBER KL 17
FORFATTERAFTEN

LOTTE KAA ANDERSEN OM SINE 
BØGER ’HAMBROS ALLÉ 7-9-13’ 
OG ’100 DAGE’
Som nomineret til BogForums debu-
tantpris 2015 og Læsernes Bogpris 2016 
er Lotte Kaa Andersen stærkt fra start 
i sit forfatterskab. Hør hende fortælle 
om sine to bøger, hvis historier er inspi-
reret af hendes eget liv i Hellerup. 
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere
Entreen er gratis, hvis man medbringer 
en af bøgerne

FREDAG 17. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG FORFATTERTEMA

‘JEG SÅ DET LAND’
Den rejselystne H.C. Andersen drog 
i årene 1833-34 på sin første store 
udenlandsrejse. I denne dokumentar 
følger kunsthistoriker Hans Edvard 
Nørregård-Nielsen i fodsporene på
den senere så folkekære forfatter.  
Vejviseren er Andersen selv, der i dag-
bøger og tegninger forevigede sit  betyd-
ningsfulde første møde med Syden.
Dokumentar 2005. 1 time
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 19. NOVEMBER KL 12
OMVISNING

BAG KULISSEN
Barokkens rum.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 22. NOVEMBER KL 19.30
FOREDRAG

MOTIVER FRA  
ØRESUNDS BUND
Den mangfoldige fauna i Øresund bug-
ner af liv. Akvariechef Jens P. Jeppesen 
fra Øresundsakvariet holder et bil-
ledrigt foredrag om Øresunds udvikling 
gennem tiderne – fra forbudet mod 
trawl i 1932 til i dag, hvor Øresund på 
trods af mange trusler blomstrer. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

Billedforedrag med motiver fra ØresundEksempel på satiretegning fra Reformationens tid
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23. NOVEMBER-22. DECEMBER

JETTE FRÖLICH JULESTUE
Vinter Drøm er Jette Frölichs ønske om 
at hente vinterskoven ind i vore hjem, 
og blande fornemmelsen af stemningen 
udenfor og indenfor. Dette års tema har 
elegante højstammede frosthvide gran-
træer, drysset med delikate iskrystaller 
som glimter i mørket, og kollektionen 
vil skabe en dejlig vinterstemning i den 
hyggelige julestue på Malerisamlingen.
Tirsdag til fredag kl 11-19
Weekender kl 11-17
Gratis adgang

FREDAG 24. NOVEMBER KL 16.30-18.30
WORKSHOP

BRUG KUNSTEN SOM 
LIVSKOMPAS
Få en kunstoplevelse ud over det sæd-
vanlige: I dialog med andre fordyber 
vi os i, hvordan kunst kan bruges til at 
blive klogere på os selv. Workshoppen 
holdes af kunsthistoriker Gitte Løn-
strup Dal Santo, der har udviklet den 
forskningsbaserede metode, som kan 
bruges igen og igen.
Begrænset antal pladser. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 25. NOVEMBER KL 11

GLADSAXE KAMMERKOR
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 26. NOVEMBER KL 12
OMVISNING

GULDALDER
Iscenesat virkelighed.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 28. NOVEMBER KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis

ONSDAG 29. NOVEMBER KL 19.30
FOREDRAG

POUL HENNINGSEN OG  
HANS SAMTID 
Poul Henningsen, arkitekten, designe-
ren, sangskriveren, provokatøren m.m. 
døde i 1967, men hans lamper og viser 
lever stadig, og hans ideer genbruges i 
debatten – selv af modstandere. Profes-
sor Hans Hertel fortæller i ord og bil-
leder om multikunstneren og ’rigsvæk-
keren’ P.H. fra 1920’ernes Kritisk Revy, 
over 30’ernes revyer og kulturkamp 
mod nazismen frem til efterkrigstidens 
 debatter om demokrati, skole, seksua-
litet, pop og ’industridiktatur’. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

DECEMBER

LØRDAG OG SØNDAG  
2. OG 3. DECEMBER KL 10-15

JULETRÆSSALG
Nivås spejdere ’De Vilde Svaner’ sælger 
juletræer på museets parkeringsplads

LØRDAG 2. DECEMBER KL 11 

KAMMERKORET VIVA
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 3. DECEMBER KL 12
OMVISNING

MENNESKESKILDRINGER
Portrætter i museets samling.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

ONSDAG 6. DECEMBER KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Hedda Salomonsen, Asminderød/
Grønholt
J. Th. Lundbye, Vinterlandskab i 
 Nordsjællandsk karakter, 1841
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

Selvportræt af P.H.

Croquis undervisning
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FREDAG 8. DECEMBER KL 17
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN 
ØL OG JULEMAD
Øl går igen på flere af samlingens vær-
ker og giver indblik i både guldalderens 
og barokkens folkelivskultur. Vi be-
gynder aftenen med en juleølsmagning 
præsenteret af cafeens egen restauratør 
Richard Roth. Derefter en omvisning i 
udstillingerne med motiver af øllet og 
øldrikkende godtfolk. Tilbage i cafeen 
samles indtrykkene ved en to-retters 
julemenu tilberedt med udgangspunkt i 
øl og malerier. 
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser. 
Ølsmagning, omvisning og middag 
(ekskl. drikkevarer) 250 kr. 10 % rabat 
for årskortholdere.

LØRDAG OG SØNDAG  
9. OG 10. DECEMBER KL 10-15

JULETRÆSSALG
Nivås spejdere ’De Vilde Svaner’ sælger 
juletræer på museets parkeringsplads

LØRDAG 9. DECEMBER KL 11

SOPHIEKORET
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 10. DECEMBER KL 12
OMVISNING

WILHELM MARSTRAND
Familien Hages foretrukne maler  
og ven.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

TIRSDAG 12. DECEMBER KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og du 
er nu klar til at synke ned i en verden 
af ro og koncentration. Puslespillet 
opbevares af museet undervejs og må 
tages med hjem, når den sidste brik er 
lagt. Arrangementet er gratis

ONSDAG 13. DECEMBER KL 18

JULEMIDDAG
Bordreservation nødvendig  
på tlf 53 85 10 17
Pris 175 kr. 

KL 19.30
JULEKONCERT

FREDENSBORG SLOTSKIRKES 
PIGEKOR
Traditionen tro synger Fredensborg 
Slotskirkes Pigekor julen ind på Maleri-
samlingen. 
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG OG SØNDAG  
16. OG 17. DECEMBER KL 10-15

JULETRÆSSALG
Nivås spejdere ’De Vilde Svaner’ sælger 
juletræer på museets parkeringsplads

LØRDAG 16. DECEMBER KL 11

TIKØB OG GURRE KIRKERS 
UNGDOMSKOR
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 17. DECEMBER KL 12
OMVISNING

JOHANNES HAGE
Den diskrete giver.
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

STILLE URO. IMMANUEL IBSEN
Omvisningen er gratis for årskort-
holdere eller når entreen er betalt

LØRDAG 23. DECEMBER KL 11

HELSINGØR KAMMERKOR
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

Helsingør Kammerkor

David Teniers II, Det tømte krus, 1668, (udsnit) 
Nivaagaards Malerisamling
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BRUG KUNSTEN SOM  
LIVSKOMPAS
På hver af disse fire workshops bliver 
deltagerne guidet trin for trin ind i et 
værk efter eget valg. Metoden er en vej-
viser ind i kunsten, der kan bruges igen 
og igen til at fordybe sig i det, der fylder 
i deltagernes liv – uanset hvor de er i 
livet, og uanset hvilket værk de vælger. 
 Kunst er et unikt og ofte overset red-
skab i særklasse, når det kommer til at 
blive klogere på os selv. Den kan bruges 
som et kompas til at tune ind og få øje 
på vores ressourcer og de livsværdier, 
der har indflydelse på de relationer, am-
bitioner, beslutninger og den retning, vi 
vælger i tilværelsen.
 Deltag alene eller sammen. Der er 
mulighed for at fortsætte samtalen og 
fordybelsen over et glas vin eller en 
middag i museets café. 

CROQUISUNDERVISNING
Vi fortsætter med to ugentlige hold 
om onsdagen som ligger lidt tidligere 
end sidste sæson. Eftermiddagshold 
fra kl. 14.45-16.45 og aftenhold fra kl. 
17-19. Underviserne Bodil Høyer og Lisa 
Marie Frost vil skiftevis stå for under-
visningen. Prisen er fortsat 50 kr. pr. 
gang og forudsætter, at man har årskort 
til museet.

TEGNE WORKSHOP
Kurset henvender sig til både øvede 
og begyndere, og der arbejdes med 
kunstneriske tegneaktiviteter forankret 
i iagttagelsen af levende model og natu-
ren omkring museet. Dagen vil byde på 
mange øvelser og opgaver af varierende 
længde, som primært er møntet på at 
øve og skærpe kursisten i at kombinere 
iagttagelse og tegning.
 Kursister bedes medbringe udstyr. 
Læs mere på hjemmesiden.
 Kursusdagen koster 300 kr. pr. del-
tager og kræver forudgående tilmelding 
og betaling samt årskort til museet (250 
kr.) Prisen inkluderer undervisning, 
model og fælles frokost i museets cafe 
(drikkevarer ikke inkl.) Tilmelding sker 
ved betaling enten via www.billetto.dk 
eller i receptionen. Begrænsede antal 
pladser.

REMBRANDTS LÆRLINGE
Har dit barn eller barnebarn sans for 
linjer, farver, form og lys, eller en livlig 
fantasi, så er museets to aldersinddelte 
tegnehold en oplagt mulighed. Begge 
hold tegner om lørdagen. Hold 1 kl 11-13 
for de 8-10 årige. Hold 2 kl 13.15-15.15 
for de 11-14 årige. Undervisningen er 
gratis, men forudsætter, at alle forældre 
til børn på tegneholdene erhverver et 
årskort til museet. Årskortet koster 
250 kr. Deltagelse i tegnekurset kræver 
forudgående indmeldelse, som gælder 
for hele sæsonen. Husk, der er ingen 
tegneundervisning i skoleferierne.

UDVALGTE AKTIVITETER Naturen omkring Malerisamlingen  
er storslået

FUGLE
Nivå Bugt Strandenge er de eneste af deres art langs 
Øresundskysten nord for København. Her har Fugle-
værnsfonden etableret et fuglereservat takket være 
imødekommenhed fra Den Hageske Stiftelse, der ejer 
det meste af jorden.  Mange af de fuglearter, der passe-
rer Danmark på trækket, kan ses her, hvor de raster og 
søger føde i det gode spisekammer, som strandengene 
og det lave vand udgør. 

TORSDAG 24. AUGUST, LØRDAG 9. SEPTEMBER,  
ONSDAG 11. OKTOBER KL 11.15-13.13
Fugleture til Nivå Strandenge

FISK
Dyrelivet har de sidste par år boomet i Øresund. Det 
skyldes blandt andet de lagdelte strømforhold som 
giver unikke tilførsler af plankton samt de uspolerede 
levesteder, der til dels er en konsekvens af forbuddet 
mod bundtrawl i det smalle sund. Når leveforholdene 
er gode for de mindre fisk, tiltrækker det større dyr 
som for eksempel marsvin, delfiner og kaskelothvaler.

ONSDAG 22. NOVEMBER KL 19.30
Billedrigt foredrag om Øresunds fantastiske liv, ved 
direktør for Øresundsakvariet Jens Peder Jeppesen

FÅR
På engen overfor Nivå Kirke går en lille flok får, 
som tilhører Nivå Fåreavlerforening. Foreningens 
hovedformål er naturpleje i Nivå Ådal og udbredelse af 
kendskabet til får og deres betydning.  15-20 af de om-
kring 100 lokale foreningsmedlemmer er organiseret i 
en hyrdegruppe, hegnsgruppe og uldgruppe og passer 
fårene, så fårene kan pleje landskabet og de sjældne 
engområder. 

Der er åben fold hver første søndag i måneden kl. 10-12
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SØNDAG 13. AUGUST
Sanketur i nærområdet
med Byhøst

LØRDAG 2. SEPTEMBER
Aktivitetstur med Frede-
rik Gehrke. Bålkaffe og 
bålpandekager afslutter 
gåturen, hvor vi har set 
nærmere på naturens 
insekter, fisk og planter. 
For børn og deres 
familier

LØRDAG 2. OG  
SØNDAG 3. SEPTEMBER
Kl 10.30-14  
Brunchbuffet
Kl 14-17 
Stort kaffe-kagebord.
Søndag spilles der live 
jazzmusik i cafeen

FREDAG 8. SEPTEMBER
Vinsmagning, gastro-
omvisning og middag

Vin- og portvinssmagning, 
øl- og cidersmagning

Kaffe-kagebord og brunch-
weekend den 2. og 3. september

Aktivitetstur med Frederik Gehrke

Mad og kunst

Mad og kunst hænger smukt sammen – både 
når malerierne i samlingen på kulturhistorisk 
vis oplyser os om madens betydning hos vore 
forfædre, og som en sanselig nydelse vi kan for-
kæle os selv med dagligt. 
 På Malerisamlingen inviterer vi denne sæ-
son gæsterne med ind i gastronomiens uni-
vers, når vi tilbyder vin-, portvins-, øl-, og 
cider smag  ning, gastro-omvisninger og en san-
ketur i det fri.
 På udvalgte dage skifter cafeen  menukortet 
ud med blandt andet brunchbuffet, kaffe-kage-
bord og julemenu. Som vanligt serverer køkke-
net aftenens ret tirsdag til fredag, og som altid 
er der selvfølgelig gratis adgang til cafeen.

FREDAG 13. OKTOBER
Portvinssmagning, 
gastro-omvisning  
og middag

FREDAG 10. NOVEMBER
Cidersmagning, gastro-
omvisning og Mortens 
And-middag

LØRDAG 2. OG  
SØNDAG 3. DECEMBER
Julemenu i cafeen

FREDAG 8. DECEMBER
Ølsmagning, gastro- 
omvisning og julemiddag

LØRDAG 9. OG  
SØNDAG 10. DECEMBER
Julemenu i cafeen

ONSDAG 13. DECEMBER
Den årlige julemiddag på 
museet

LØRDAG 16. OG  
SØNDAG 17. DECEMBER
Julemenu i cafeen
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J.L. Jensen, Kurv med blomster
på en sten, ca. 1843. Privateje

Kommende særudstilling
Blomster-Jensen
21. januar – 10. juni 2018

J.L. Jensen (1800-1856) – kaldet Blomster-
Jensen – er den førende blomstermaler i dansk 
guldalderkunst. Selv om blomstermaleriet tra-
ditionelt var en nedvurderet genre, helligede 
han sig skildringen af de sanselige frugter og 
buketter i glødende farver, som han i dag er 
kendt og elsket for. Hans oeuvre tæller også 
køkkenstykker, jagtbilleder og fugleportræt-
ter. 
 Inspirationen hentede Jensen i 1600-tallets 
hollandske barok, men han fornyede genren 
ved at tilføre blomsterarrangementerne et 
symbolsk indhold og blande den danske flora 
med eksotiske blomster og fugle. Blomster-
Jensens værker repræsenterer drømmen om 
uforgængelig skønhed og evigt liv og længslen 
efter at fastholde ungdommens blomstring og 
gribe nuet. Ind imellem dukker vanitas- og me-
mento mori symboler op, der minder os om, at 
intet varer evigt. 
 Udstillingen ledsages af et rigt illustreret 
katalog samt af gulderalderdigte og poetiske 
værker fra i dag, der også kredser om natur-
skønhed og forgængelighed.



HUSK – KUNST SKAL SES I VIRKELIGHEDEN!

AFTENÅBENT PÅ MUSEET OG I CAFEEN 
TIRSDAG  - FREDAG KL 11-20

6 TOG I TIMEN FRA KØBENHAVN OG KUN 800 M FRA NIVÅ STATION
BUS 388 TIL DØREN FRA LYNGBY OG HELSINGØR

Nivaagaards Malerisamling
Gammel Strandvej 2
2990 Nivå
49 14 10 17
Cafe 53 85 10 17
 
Tirsdag  - fredag kl 11-20
Weekender og helligdage kl 11-17
Mandag lukket
Cafeen er åben i museets åbningstid
www.nivaagaard.dk
 
info@nivaagaard.dk
cafe@nivaagaard.dk

Følg os på Facebook og Instagram #nivaagaard

Entrebilletter til museet og arrangementer kan også købes 
online på www.billetto.dk/nivaagaards-malerisamling


