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Så tager vi fat på et halvår, hvor der må grines højt i Maleri-
samlingen. At gennemgå tusindvis af Jens Hage tegninger 
under forarbejdet til udstillingen har været en skøn proces. 
Den formidable karikaturtegner er en stor menneskeken-
der med humor, bid og vid, og udstillingens temaer afspejler 
sig i sæsonprogrammet.

Hør debat og foredrag om satire og karikaturens rolle i 
vores samfund. Se film med Chaplin og Gøg og Gokke. Dyrk 
selv den levende streg under Jens Hages familieomvisning, 
vores populære ugentlige croquisundervisning eller som en 
af Rembrandts lærlinge. Og stil dig i profil foran Jens Hage, 
der er bevæbnet med tusch og papir, hvis du tør.

Vi fejrer 110 års jubilæum, nyder vores nyerhvervede Pieter 
Claesz, gentager sidste års succesfulde halloweenfest, og til 
jul kan du i Bergiasalen købe lækker julekonfekt fra Social 
Foodies. Hør om chokoladens historie fra kolonitidens 
slavehandel til nutidens fair trade. Prøv at lave flødeboller 
– og husk at grine, når de kikser!

Vi glæder os til at se jer alle. Velkommen til Nivaagaards 
Malerisamling!

Andrea Rygg Karberg
Museumsdirektør

Nivaagaards Malerisamling støttes i 2018 af:
Fredensborg Kommune og Bergiafonden samt Aage & Johanne 
Louis-Hansens Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal, Arne V. Schleschs Fond, Augustinus 
Fonden, Den Berlingske Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks 
Fond, Gangstedfonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Konsul George 
Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Knud Højgaards Fond, Lektor 
Peer Rander Amundsens Legat, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond,  
Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond og 15. Juni Fonden.

Jens Hage, Virkelighed, 1996

Forside: Jens Hage, Collage, 2000-2018
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Hvad der kan tænkes kan tegnes 
Karikaturtegneren Jens Hage 
26. august 2018 – 27. januar 2019

Jens Hage, Selvportræt, 2003

Nivaagaards Malerisamling præsenterer med 
glæde en stor efterårsudstilling om blad teg-
neren og illustratoren Jens Hage (f. 1948). Jens 
Hage fylder 70 år i 2018 og er i slægt med muse-
ets stifter Johannes Hage (1842-1923). 

Jens Hage er kendt for sine daglige karikaturer 
til Berlingske og årlige satiretegninger i Blæk-
sprutten, og udstillingen byder på et muntert 
gensyn med de sidste fire årtiers vigtige begi-
venheder og personligheder. Hans enkle stre-
ger gør os klogere på os selv, hinanden og den 
tid, vi lever i. Med et glimt i øjet berører han 
politik, etik og filosofi, og udstillingen sætter et 
overordnet fokus på humor og karikaturens 
rolle i kunst og kultur. 
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Pieter Claesz, Opstilling med 
skinke, 1625
Nivaagaards Malerisamling

7

Nyerhvervelse 
400 år gammelt mesterværk

Malerisamlingen fejrer 
110 års jubilæum

Vi er kendt for vores samling af nederlandsk 
barok, med Rembrandt i spidsen, men indtil nu 
har vi manglet den genre, som de gamle hol-
lændere var mest kendt for: opstillinger, stille-
ben, nature morte. Det er der nu rådet bod på, 
med erhvervelsen af Pieter Claesz’ sanselige og 
teknisk imponerende mesterværk. En stor tak 
skal lyde til Aage & Johanne Louis-Hansens 
Fond, Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfon-
det, som gjorde erhvervelsen mulig sammen 
med midler fra en testamentarisk arv fra direk-
tør Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen. 
Glæd jer til at opleve værket i efterårets fore-
drag, omvisninger og præstetanker.

Nivaagaards Malerisamling fejrer i år sit 110 
års jubilæum. Museets grundlægger, godsejer, 
fabrikant og politiker Johannes Hage, var en 
ivrig samler af europæisk kunst, og i 1908 do-
nerede han sin malerisamling i Nivå til offent-
ligheden. Siden da er samlingen vokset, og 
kunstelskere strømmer til fra nær og fjern. 

Foruden mere end 220 værker fordelt over 500 
års kunsthistorie, er vi også stolte af de årlige 
2-3 særudstillinger og over 300 arrangemen-
ter, og ikke mindst jer gæster, som vælger gang 
på gang at skippe andre spændende kulturtil-
bud eller sofaen for i stedet at besøge vores lille 
perle af et museum. 

Tak for jeres opbakning. Lad os fejre det hele 
sammen søndag den 7. oktober, hvor vi har 
sammensat en festlig dag. Museets gamle hovedindgang,  

ca. 1920
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AUGUST

LØRDAG 4. AUGUST KL 14
OMVISNING I FAST SAMLING

MOTIVER OG SYMBOLER
Hvem var Psyche? Hvorfor er Jomfru 
Maria iklædt rødt og blåt? Og hvad  
kan et landskab betyde? På denne  
omvisning kigger vi på motiver og  
symboler og afkoder værkernes  
dybere betydning. 
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før. 
50 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

SØNDAG 5. AUGUST KL 14 OG KL 15
OMVISNING I SÆRUDSTILLING

EN DUFT AF EVIGHED
Blomstermaleren J. L. Jensen
50 min. Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt

FREDAG 10. AUGUST KL 17
FILMFREDAG

NAT I PARIS*
Selv om forfatteren Gil Pender er i Paris 
med sin forlovede, foretrækker han 
at udforske byen på egen hånd. På en 
af sine mange nattevandringer bliver 
han pludseligt samlet op af en taxa, 
der på mystisk vis fører ham tilbage 
til 1920’erne. Hver nat søger han nu 
tilbage i tiden for at hænge ud med sine 
idoler som Hemingway, Dali og  
Picasso. Komedie fra 2011. 1 time og   
34 minutter. Tilmelding anbefales.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 12. AUGUST KL 14 OG KL 15
AFSKEDSOMVISNING 
SÆRUDSTILLING

EN DUFT AF EVIGHED
Blomstermaleren J. L. Jensen
50 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

Arrangementer

Nicolai Abildgaard, Amor og Psyche favner hinanden, 
u.å. Nivaagaards Malerisamling

Wilhelm Marstrand,  
En auktionsscene, 1835  
Nivaagaards Malerisamling

Støt Nivaagaards Malerisamling 
– og vores indkøb af nye værker

Johannes Hage, stifteren af Nivaagaards Male-
risamling, gav i 1908 sin private kunstsamling 
til offentligheden. Glæden ved at give er uløse-
ligt forbundet med museets historie, og den kan 
du nu få del i ved selv at blive støttegiver. 

Nivaagaards Malerisamling indkøber fortsat 
værker til samlingen, primært inden for dansk 
guldalder. Vi har brug for din hjælp – bliv 
 støttegiver for min. 200 kr. i receptionen eller  
nivaagaard.dk.

Støttebeløbet går ubeskåret til indkøb af kunst 
til Nivaagaards Malerisamling og er afgørende 
for, at museet har status som indsamlingsorga-
nisation og kan søge om momsfradrag. Støtte-
beløbet er fradragsberettiget. 
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14.-19. AUGUST ER CAFEEN LUKKET

ONSDAG 15. AUGUST 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 16. AUGUST KL 17
ORDVANDRING

I ’RESERVAT FOR TRUEDE ORD’
Gå med og diskutér det danske sprog på 
en hyggelig tur rundt i reservatet med 
forfatter og ord-entusiast Iben Claces. 
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt

LØRDAG 18. AUGUST 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 19. AUGUST KL 14
INTRODUKTION

HVIS FOTOGRAFIER  
KUNNE TALE
Historiske fotos af Johannes Hage, 
Nivaagaard og omegn.
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 21. AUGUST KL 17
UDFLUGT

SANKETUR 
– STRANDENS URTER
Det er sensommer og frugterne begyn-
der at modnes. Der er blomster og frø 
at se og smage på. Vi går en tur gennem 
parken og ned til stranden, hvor der er 
mange smagfulde vilde sager. Sammen 
med sankeguide Julie Swane fra Byhøst 
ser vi på sæsonens høst i naturen og 
får tips til, hvordan du bruger dem i 
dit køkken. Medbring saks og en lille 
kurv. 
Billetter forkøbes. Begrænset antal 
pladser.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 22. AUGUST 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 23. AUGUST KL 11.15-13.15
UDFLUGT

FUGLETUR  
– FUGLETRÆKKETS ELITE
Vadefuglene er kendt for deres evne til 
at flyve lange distancer non-stop. Lille 
kobbersneppe, som vi kan være heldige 
at se i Nivå Bugt, kan flyve 11.000 km i 
et stræk. Gå med Fugleværnsfondens 
naturvejleder Jørn Larsen til fugletår-
net i fondens naturreservat, som altid 
byder på en god fugleoplevelse, og hør 
om fuglenes fantastiske rejser, og hvor-
for det er så vigtigt med rastepladser 
som naturreservatet her ved Nivå Bugt. 
Afgang og afslutning ved museet. 
Billetter forkøbes. Begrænset antal 
pladser.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’BJØRNEN’ AF 
KAKTRINE MARIE GULDAGER
(2018) Vibse er over halvvejs i livet, 
og tingene går ikke hendes vej. En 
fortælling om at skrælle tilværelsen 
ned til det mest basale, om kærlighed og 
familier, tab og skam og om at stå ansigt 
til ansigt med sin egen angst – og en 
stor brun bjørn. 
Gratis

FREDAG 24. AUGUST KL 17
FILMFREDAG

EN KUNSTFÆRDIG ABEFEST*
På et stort kunstmuseum i det politisk 
korrekte Stockholm skal de sætte en 
ny udstilling op omkring temaet tillid. 
Museumsdirektøren Christians eget 
liv kommer dog i vejen og stik imod 
budskabet for den udstilling, han arbej-
der på, bestemmer Christian sig for at 
konfrontere dem, han mener, har gjort 
ham uret. Drama fra 2017. 2 timer og  
22 minutter. Tilmelding anbefales.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 25. AUGUST 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

LØRDAG 25. AUGUST KL 16-18
FERNISERING
HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
ÅRSKORTHOLDERE ER  
VELKOMNE

SØNDAG 26. AUGUST KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 minutters introduktion af museets 
omviser. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

Ordvandringer i parken

Jens Hage, Andenviolin, 1987
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ONSDAG 29. AUGUST 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 17
SÆROMVISNING

BAG OM SÆRUDSTILLINGEN
Museumsdirektør Andrea Rygg 
 Karberg fortæller om forberedelser  
og ophængning af udstillingen  
Hvad der kan tænkes kan tegnes. 
Karikatur tegneren Jens Hage.  
Begrænset antal deltagere.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

TORSDAG 30. AUGUST KL 17
FORFATTERFOREDRAG

KATRINE MARIE GULDAGER 
OM SIN BOG ’BJØRNEN’
Hør Katrine Marie Guldager fortælle 
om sit lange forfatterskab og sin sene-
ste anmelderroste roman ’Bjørnen’, 
som med eksistentiel tyngde portræt-
terer et menneskes kamp for at finde 
mening i livet. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 31. AUGUST KL 17                             
FILMFREDAG

CHARLIE CHAPLIN OG 
INDUSTRIALISERINGEN*
En vagabond kæmper for at overleve i 
en moderne  verden. Efter kort tid på 
den lukkede afdeling bliver han venner 
med en forældreløs gadepige, som han 
forsøger at forsørge. Folk fra børne-
hjemmet opdager dog pigen, og parret 
må flygte. Komedie fra 1936. 1 time og 
27 minutter. Tilmelding anbefales. 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SEPTEMBER

LØRDAG 1. SEPTEMBER KL 11

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

KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

KL 14
OMVISNING I FAST SAMLING

SOFONISBA ANGUISSOLA
Historien om et familieportræt og den 
enestående kunstnerinde bag. 
Gratis for årskort holdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 2. SEPTEMBER KL 11.15  
FAMILIEOMVISNING

HISTORIEN OM 
MUSEUMSSTIFTEREN
I denne familieomvisning ser vi nær-
mere på museets stifter Johannes Hage. 
Vi undersøger nogle af de fine gamle 
portrætter, som Hage købte til sin sam-
ling, og hører spændende historier bl.a. 
om det berømte Rembrandt-røveri.  
Vi tegner, leger og lærer om Nivaa-
gaards Malerisamling og gamle dage. 
Gratis for børn u. 18, årskortholdere 
eller når entreen er betalt.
Anbefalet alder: 4-12 år

KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE 
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 4. SEPTEMBER KL 17
TALK

ROALD ALS OG JENS HAGE 
I SAMTALE
To af Danmarks største bladtegnere 
reflekterer sammen over, hvad det 
har bragt dem af oplevelser og tanker 
at arbejde på store (konkurrerende) 
dagblade, at bruge stregen som talerør, 
og at være konkurrenter, branche-
kollegaer og ikke mindst venner. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 5. SEPTEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr. 

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER 
– MED GÆST 
Præst Karina Juhl Kande, Karlebo Sogn 
taler med en udvalgt gæst og publikum 
om Wilhelm Marstrand, Barnet lærer 
at gå, u.å.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

Kom til familieomvisning første søndag i september, oktober og november
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TORSDAG 6. SEPTEMBER KL 17
ORDVANDRING

I ’RESERVAT FOR TRUEDE ORD’
Gå med og diskutér det danske sprog på 
en hyggelig tur rundt i reservatet med 
forfatter og ord-entusiast Iben Claces. 
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt

LØRDAG 8. SEPTEMBER
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 9. SEPTEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE 
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

ONSDAG 12. SEPTEMBER
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

FREDAG 14. SEPTEMBER KL 17
FILMFREDAG

KAN MODE VÆRE KUNST? *
Følg det otte måneder lange udstillings-
arbejde på The Metropolitan Museum 
of Art i New York, hvor det enorme 
museum arbejder på en udstilling om 
kinesisk inspireret mode.  Åbningen 
markeres med den eksklusive fest MET 
Gala, hvor de involverede gør alt for at 
skabe en uforglemmelig aften.  
Dokumentar fra 2016. 1 time og  
30 minutter. Tilmelding anbefales.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 15. SEPTEMBER KL 11

DE LEVENDE STHENE
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 16. SEPTEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE 
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 18. SEPTEMBER KL 17
FOREDRAG

MARSTRAND OG HUMOREN
Guldaldermaleren Wilhelm Marstrand 
var særdeles produktiv, og han malede 
i flere forskellige genrer. Én af dem 
var satiren og karikaturen. Museums-
inspektør Birgitte von Folsach dykker 
ned i den rige skattekiste, der rummer 
både malerier og et væld af tegninger, 
hvor Marstrand på humoristisk vis,  
dog aldrig ondskabsfuldt, gør grin med 
høj som lav. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’TÆRSKLER’ 
AF IBEN CLACES  
(2018) Erindringsnoveller om livsover-
gange og kærlighedens ansigter. Fra 
barn mod voksen følger vi et ’hun’, der 
krydser for- og nutid: Legekammeraten 
svigter – samtidigt går kæresten. 
Kvindens far er syg – samtidig passer 
han sin lille datter.
Gratis

LØRDAG 22. SEPTEMBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 23. SEPTEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE 
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

KL 16

FÅ TEGNET DIT PORTRÆT 
PÅ TO MINUTTER
Jens Hage er selvstændig tegner, fast 
tilknyttet Berlingske. Hver gang han 
tegner museets gæster, står folk i kø og 
får et sjovt minde med hjem. 
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt

ONSDAG 26. SEPTEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 27. SEPTEMBER KL 17
FORFATTERFOREDRAG

IBEN CLACES OM SIN BOG 
’TÆRSKLER’
Forfatteren, som bor i Nivå, modtog De-
butantprisen 1994 og har siden udgivet 
syv bøger. Med afsæt i sin nyeste fortæl-
ler hun om forfatterskabets temaer: tid, 
familie, erindring – og om at komme 
i øjenhøjde med alle de aldre, et men-
neske indeholder. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

Jens Hage tegner gæsters portræt på to minutter.
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FREDAG 28. SEPTEMBER KL 17
FILMFREDAG

EN AUKTIONSMANDS 
KÆRLIGHED*
Den aldrende auktionsmand Virgil 
Oldman hyres af en ung kvinde til at 
vurdere hendes store arv af kunst og 
antikviteter. Det viser sig dog, at den 
unge arving lider af voldsom angst, og 
Oldman erkender hurtigt, at han er 
ved at forelske sig i en kvinde, der ikke 
engang tør åbne døren for at møde ham. 
Drama fra 2013. 2 timer og 5 minutter. 
Tilmelding anbefales.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 29. SEPTEMBER KL 11

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

KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 30. SEPTEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

OKTOBER

TIRSDAG 2. OKTOBER KL 17
FOREDRAG

TANKESTREGER TIL TIDEN 
Litteraturhistoriker Martin Zerlang har 
skrevet bogen ’Karikaturland. I krydsild
mellem danske forfattere og tegnere’, 
for hvilken han i 2015 vandt Georg 
Brandes Prisen. Med sin brede viden 
om den danske karikaturtegnings histo-
rie og dens samspil med den danske 
litteraturs historie, går Zerlang helt tæt 
på forskellige tiders tegnere og forfat-
tere, og vil i dette foredrag også placere 
bladtegner Jens Hage i den danske 
karikaturs historie.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 3. OKTOBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19 

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER 
– MED GÆST 
Provst Hans Henrik Nissen, Rungsted 
Sogn taler med en udvalgt gæst og  
publikum om C.W. Eckersberg,  
Hagar og Ismael i ørkenen, 1812
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt                

FREDAG 5. OKTOBER KL 17.30-18.30 
KOROMVISNING

HØR MALERIERNE SYNGE  
– EFTERÅRSSTEMNINGER
Med inspiration i samlingens værker 
sætter Det Danske Kammerkor ord og 
toner til årstiden, under ledelse af  
dirigent Lene Schuldt Jensen. Kom 
og nyd de skønne malerier, og hør de 
sange, der ligger på en læbe, gemmer 
sig bag et træ, vugger i en bølge eller 
svæver på en sky. 
Billetter forkøbes. Begrænset antal
pladser.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere. 
Cafeen tilbyder en særlig kor-menu 
denne aften. Se s. 32

LØRDAG 6. OKTOBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

KL 14
OMVISNING I FAST SAMLING

MALERI!?
Hvordan bliver et maleri til -og  
bevares? Hvordan oplever man et  
maleri? Hvad skal man kigge efter?  
Og hvad kan vi bruge malerier til?  
Vi undersøger maleriet som både et 
visuelt, fysisk og kulturelt objekt.
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før.
50 min. Gratis for årskortholdere  
eller når entreen er betalt

Gå med på to utradtionelle omvisninger, når der synges om motiverne fra den faste samling.  
Jan Wijnants, Jagtselskab i klitterne, 1600-tallet, Nivaagaards Malerisamling. (Udsnit)
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SØNDAG 7. OKTOBER

JUBILÆUMSFEJRING

KL 11-16

BUFFET OG KAGE
Denne dag serverer cafeen stor  
jubilæumsbuffet og jubilæumskage.
Bordreservation via billetto.dk  
eller på tlf 53 85 10 17

KL 11.15
FAMILIEOMVISNING

TEGN MED JENS HAGE 
Oplev særudstillingen om bladtegning, 
humor og vittigheder med hoved-
personen selv. I udstillingsrummet står 
et stort bord, hvor børnene kan tegne 
med Jens Hage og træde ind i karika-
turtegnerens skøre og sjove univers. 
Gratis for børn u. 18, årskortholdere 
eller når entreen er betalt. 
Anbefalet alder: 4-12 år

KL 14
JUBILÆUMSUDGAVE

INTRODUKTION
– til særudstillingen, inkl. særlig 
fremvisning af museets oprindelige 
indgangsparti, der normalt er lukket  
for offentligheden.
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

KL 15-17
VELKOMST OG KONCERT

JUBILÆUMSKONCERT
Med udvalgte klassiske værker af Max 
Bruch, Robert Schumann og W.A. 
Mozart.  Koncerten spilles af Hans  
Christian Bræin på klarinet, Flemming 
Lave på bratsch og Lise Hanskov på 
klaver. Før koncerten taler museums-
direktør Andrea Rygg Karberg.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 10. OKTOBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 11. OKTOBER KL 17
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN
– VIN OG TRO
Vin har altid haft en vigtig rolle i bibe-
len og i de mange religiøse motiver, som 
særligt renæssancemalerne dyrkede. 
Turen starter med en vinsmagning af 
tyske vine præsenteret af cafeens egen 
restauratør Richard Roth, efterfulgt af 
en omvisning i bl.a. museets vigtige  
religiøse værk af den tyske maler 
Cranach d. Æ. Deltagerne samler ind-
trykkene tilbage i museets cafe ved et 
måltid tilberedt med udgangspunkt  
i aftenens tema. 
Begrænset antal pladser. Tilmelding via 
billetto.dk senest 6 dage før.
Vinsmagning, omvisning og middag
(ekskl. drikkevarer) 350 kr. pr. pers. 
10% rabat for årskortholdere og én 
ledsager

FREDAG 12. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG

DET STORE KUNSTMUSEUM
Wiens enorme kunstmuseum står  
overfor sin genåbning. Det har været 
lukket i flere år, mens udstillings-
salene og samlingerne nænsomt er 
blevet restaureret. Dokumentaren 
fører publikum bag kulissen og giver et 
intimt indblik i, hvad det kræver for en 
gammel institution at træde ind i nu-
tiden. Dokumentar fra 2014. 1 time og 
34 minutter. Tilmelding anbefales.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 13. OKTOBER KL 11

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

SØNDAG 14. OKTOBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 16. OKTOBER KL 12-15
WORKSHOP

TEGNEVÆRKSTED FOR BØRN 
OG FORÆLDRE
Tirsdag i efterårsferien er dedikeret til 
alle tegneglade børn. Tegn dig rundt 
på museet med sjove opgaver eller gå 
tegneværkstedet fra kl. 12-15, hvor en 
huskunstner giver kreative tips. Cafeen 
serverer udvidet børnemenu hele 
efterårsferien.
Gratis for børn. Hvert barn kan tage en 
gratis voksen ledsager med.
Anbefalet alder: 4-12 år

Tegneværksted for børn og forældre i efterårsferien
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TIRSDAG 16. OKTOBER KL 17 
FOREDRAG

HVIS FOTOGRAFIER KUNNE 
TALE … HISTORISKE FOTOS  
AF JOHANNES HAGE,  
NIVAAGAARD OG OMEGN
Museet udstiller en række smukke, 
gamle fotos af museets stifter og fa-
milie, af Malerisamlingen i oprindelig 
skikkelse, af arbejderne på Teglværket 
og Nivå i gamle dage. Johannes Hage 
satte et varigt præg på Nivå, og udstil-
lingen øger kendskabet til ham og hans 
omverden. Formand for Teglværksmu-
seet Nivaagaard Teglværks Ringovn, 
Jørgen Bertelsen fortæller historier 
om fotografierne og om en svunden tid 
i Nivå.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 18. OKTOBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’KORT OVER  
PARADIS’ AF KNUD ROMER 
(2018) Romanen tager os ind i det totale 
illusionsbrud fra barndomslandet på 
Falster til 90’ernes glittede reklamever-
den med hurtige penge, kokain og kurs 
mod katastrofen efter filmfestivalen i 
Cannes med Lars von Trier. Om at tage 
afsked med sin far, om demens og død 
– og et liv i ruiner.
Gratis

SØNDAG 21. OKTOBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 23. OKTOBER KL 17
FOREDRAG

KUNST PÅ BORDET
Fra træstamme til maleritavle til 
delikat måltidsstykke, hvor de malede 
objekter og materialer fanger og re-
flekterer lyset så præcist som muligt. 
Sådan betager flamlænderen Pieter 
Claesz sit publikum i 1600-tallet i det 
nordlige Holland – og nu på Maleri-
samlingen med det nyerhvervede værk. 
Jørgen Wadum, centerleder fra Statens 
Museum for Kunst, sætter værket ind i 
en kontekst af nederlandsk barok samt 
den teknik og de materialer, kunst-
neren og hans samtidige brugte for 
at skabe disse juveler af illusioner og 
historier.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 24. OKTOBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 25. OKTOBER KL 17
FORFATTERFOREDRAG

KNUD ROMER OM SIN BOG 
’KORT OVER PARADIS’
Knud Romers længe ventede ’Kort over 
paradis’ er hans første bog efter den 
prisbelønnede debutroman ’Den som 
blinker er bange for døden’. I 12 år har 
Knud Romer arbejdet med den, fortalt 
om den – levet med den. Hør ham 
fortælle om bogen, og hvordan det ikke 
nødvendigvis har været en udpræget 
fornøjelse for forfatteren at genbesøge 
vejen til helvede.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 26. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG

GØG OG GOKKE  
– I FREMMEDLEGIONEN*
For at komme sig over sin hjertesorg 
melder Ollie og vennen Stanley sig ind  
i fremmedlegionen, hvilket bringer  
dem til det glohede Afrika.  
Komedie fra 1939. 1 time og 9 minutter. 
Tilmelding anbefales.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 27. OKTOBER KL 11

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

KL 12-15
HALLOWEEN FOR BØRN

SKÆR EN GRÆSKARLYGTE 
Medbring dit eget græskar, eller køb  
et på museet og få hjælp af vores  
huskunstner Sisse Hoffmann til 
inspiration og teknikker, når vi skærer 
skægge og uhyggelige græskarlygter. 
Der vil også være mulighed for at lave 
skræmmende flot halloween pynt. 
Gratis. Ingen tilmelding

KL 17-20
HALLOWEEEN FOR BØRN

NAT PÅ MUSEET
Igen i år har Johannes Hages genfærd 
mange fortællinger,at dele med os.. 
Medbring din egen lommelygte og gå 
på skattejagt i museet efter lukketid. 
I værkstedet kan du lave rædselsvæk-
kende masker med vores huskunstner 
og cafeen sælger bloddryppende aftens-
mad, saft og kage. 
Gratis. Ingen tilmelding

Forfatter Knud Romer

Foredrag om det gamle Nivå, med udgangspunkt i 
de mange fotos fra særudstillingen Hvis fotografier 
kunne tale
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SØNDAG 28. OKTOBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 30. OKTOBER KL 17
FÆLLES FOREDRAG

KUNSTEN AT FÅ KREATIVE 
IDÉER, DER VIRKELIG BATTER
Sociolog og forfatter Anette Prehn for-
midler hjernens spilleregler skævt og 
humørfyldt, så alle kan få glæde af dem. 
Jens Hage illustrerer politiske udfor-
dringer og menneskelivets paradokser 
på måder, der gør dybt indtryk. Begge 
arbejder de med ’reframing’, dvs. at se 
en situation fra en helt andet vinkel end 
dén, der ligger lige for. Deres kreative 
processer er overraskende ens men alli-
gevel forskellige – og ved at forstå, hvad 
de gør med deres hjerner, kan du gå 
inspireret hjem med idéer til, hvordan 
du selv inviterer din hjerne til at blive 
en indsigtsmaskine og en medspiller i 
hverdagen. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 31. OKTOBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

NOVEMBER

LØRDAG 3. NOVEMBER  
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

KL 14
OMVISNING I FAST SAMLING

FAMILIEN HAGE
Familieportrætter og fortællinger om 
en ganske særlig slægt. 
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før.
50 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

SØNDAG 4. NOVEMBER KL 11.15
FAMILIEOMVISNING

DYR I KUNSTEN
Der findes mange dyr på museet gemt 
i værkerne; katte, hunde, får, heste og 
køer. Men også en mærkelig mare med 
en hares hoved, et menneskes overkrop 
og en kats bagparti. Vi går på opdagelse 
i samlingen for at finde nogle af dem. 
Vi taler om dyrene, bevæger os som 
dyrene og tegner dyr. Kom med på 
familieomvisning med dyrene i fokus. 
Gratis for børn u. 18, årskortholdere 
eller når entreen er betalt 
Anbefalet alder: 4-12 år

KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

ONSDAG 7. NOVEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER 
– MED GÆST 
Præst Hans Henrik Ross, Humlebæk 
Sogn taler med en udvalgt gæst og pub-
likum om Jens Hage, Ægteskab, 1990.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

TORSDAG 8. NOVEMBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’SOMMEREN 
MED ELLEN’ AF AGNETE FRIIS
(2017) Denne prisbelønnede og overra-
skende roman skildrer en midaldrende 
mands opgør med fortiden og den som-
mer i 1978, som ændrede alt.
Gratis

Gå på opdagelse i Malerisamlingens dyremotiver til familieomvisningen. 
Pieter van der Hulst, Dalmatinerhund med hvalpe, efter 1700. Nivaagaards Malerisamling
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FREDAG 9. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG

ROMS SKØNHED*
”Rom bliver aldrig det samme igen,” 
skrev anmelderne om effekten af Paolo 
Sorrentinos Oscarbelønnede drama-
film. Følg den aldrende levemand Jep 
Gambardella med rundt i det smukke 
Roms vilde jetset-liv, et liv Gambar-
della har været en del af i flere årtier, 
men som begynder at virke tomt og 
meningsløst. Drama fra 2013.  
2 timer og 22 minutter.  
Tilmelding anbefales.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 10. NOVEMBER KL 11

GOSPELKORET OLD STARS
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

CAFEEN TILBYDER

MORTENS AFTEN MIDDAG
Kl. 18 serverer cafeen 3-retters
menu med marineret laks, klassisk 
helstegt and og gammeldags æblekage. 
Se menu på nivaagaard.dk.
295 kr. pr. pers. 10% rabat for  
årskortholdere og én ledsager  
(Museet lukker kl. 17)

SØNDAG 11. NOVEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 13. NOVEMBER KL 19
TALK

BØDLEN OG TEGNEOFFERET 
JENS HAGE OG
BERTEL HAARDER
Det siges, at karikaturen altid indgår i et 
spil mellem anerkendelse og fornær-
melse. Bladtegneren Jens Hages pen 
har utallige gange karikeret politikeren 
Bertel Haarder. Hør dem passiare om 
karikatur, kritik, politik og hvad hjertet 
ellers flyder over med.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 14. NOVEMBER  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 15. NOVEMBER KL 17
FORFATTERFOREDRAG

AGNETE FRIIS OM SIN BOG 
’SOMMEREN MED ELLEN’
Hør Agnete Friis fortælle om sin 
hybrid roman, der både har krimiens 
frydefulde gys, men også er en psykolo-
gisk præget socialrealistisk hjemstavns-
fortælling om både et landsbysamfund 
i kollektiv krise samt en mands forsøg 
på at komme overens med sin fortid. 
Bogen blev i 2018 nomineret til DR 
Romanprisen. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 17. NOVEMBER 
KL 13-14

REMBRANDTS LÆRLINGE
Fernisering med lærlingenes værker. 
Alle er velkommen. 

SØNDAG 18. NOVEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TORSDAG 22. NOVEMBER KL 19.30
KONCERT

’DREI KLAVIERSTÜCKE’ SAMT 
’TRE KARAKTERSTYKKER’
I anledning af 190 året for Franz 
Schuberts (f. 1897) død spiller pianist 
Kristine Thorup Schuberts ’Drei Klavi-
erstücke’ samt den danske komponist 
Mogens Christensens (f. 1955)  
’Tre Karakterstykker over Stjernetegn 
– Vædderen, Løven og Fiskene’.
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 24. NOVEMBER KL 11

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

24. NOVEMBER-22. DECEMBER

SOCIAL FOODIES  
CHOKOLADEJULESTUE
Som noget nyt åbner Malerisamlingen i 
samarbejde med den socialøkonomiske 
virksomhed Social Foodies en choko-
ladejulestue, med salg af økologiske 
flødeboller, is, chokolade, marcipan, 
nougat og nødder. Dagligt afholdes 
flødebolleworkshops og konfektwork-
shops med start en gang i timen.  
Deltagere kan impulsivt ’droppe in’  
hvis der er plads, eller for-booke på  
socialfoodies.dk. Workshoppris pr. 
person: 200 kr. Årskortholdere får 25% 
rabat på workshops og 10% på andre 
produkter.  
Tirsdag til fredag kl 11-19
Weekender kl 11-17
Gratis adgang til julestuen

Jens Hage-karikatur af Bertel Haarder, 2005

Klaverkoncert med Kristine Thorup
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LØRDAG 24. NOVEMBER KL 14-16

VELGØRENDE 
CHOKOLADEEVENT
Velkommen til salg af unikke
chokoladeværker ved åbningseventen
af den midlertidige chokoladejulestue
og flødebollebutik på museet.
Kom og få dit portræt tegnet med
spiselig chokolade af tegner og illustra-
tor Jens Hage og tag det med hjem. Du 
vælger beløbet, som i dag går ubeskåret 
til Røde Kors. 
Gratis adgang til julestuen

SØNDAG 25. NOVEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TIRSDAG 27. NOVEMBER KL 17
HØJTLÆSNING

ELLEN HILLINGSØ LÆSER 
JULEEVENTYR
Skuespiller Ellen Hillingsø læser 
H.C. Andersens klassiske eventyr  
’Grantræet’. Et eventyr der afspejler 
den udlængsel og nysgerrighed, som 
prægede mange af guldalderens store 
malere. Både for børn og voksne.
Pris 100 kr. Halv pris for børn u. 18 år og 
årskortholdere

FREDAG 30. NOVEMBER KL 17.30-18-30
KOROMVISNING

HØR MALERIERNE SYNGE  
– ADVENTSSTEMNINGER
Med inspiration i samlingens værker 
sætter Det Danske Kammerkor ord og 
toner til årstiden, under ledelse af diri-
gent Lene Schuldt Jensen. Kom og nyd 
de skønne malerier, og hør de sange, 
der ligger på en læbe, gemmer sig bag 
et træ, vugger i en bølge eller svæver på 
en sky.
Billetter forkøbes. Begrænset antal
pladser.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholde-
re. Cafeen tilbyder en særlig kor-menu 
denne aften. Se s. 32

Tag dit barnebarn, dine gode venner eller  
kollegaerne med til en af Social Foodies mange 
flødebolle- og konfektworkshops.

DECEMBER

LØRDAG OG SØNDAG 1. OG 2. DECEMBER 
KL 10-16

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

LØRDAG 1. DECEMBER KL 11

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

KL 14
OMVISNING I FAST SAMLING

RUNDT I MUSEETS
NYERHVERVELSER
Vi besøger Pieter Claesz,  
J.L. Jensen og Martinus Rørbye. 
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før.
50 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

SØNDAG 2. DECEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

Skuespiller Ellen Hillingsø læser højt. Foto: Robin Skjoldborg
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TIRSDAG 4. DECEMBER KL 17
FOREDRAG

CHOKOLADENS HISTORIE. FRA 
SLAVEHANDEL TIL FAIRTRADE
Hør Thor Thorøe´s spændende og 
personlige rejse fra etableringen og 
salget af is-kæden Paradis-IS, til den ek-
sotiske rejse gennem Afrikas korrupte 
uforudsigelighed, som resulterede i nu 
at eje og drive den socialøkonomiske 
virksomhed Social Foodies. Der vil være 
lækre smagsprøver til foredraget. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 5. DECEMBER KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER 
– MED GÆST 
Præst Nina Raunkjær, Hørsholm sogn 
taler med en udvalgt gæst og publikum 
om Pieter Claesz, Opstilling med skinke, 
1625
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt

TORSDAG 6. DECEMBER KL 17
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN
– FESTLIGHEDER OG BOBLER
Fester og glæde blev særligt dyrket i 
romantikkens guldaldermalerier. 
Vi starter aftenen med en smagning af 
festlige bobler v. cremant, cava og sekt 
præsenteret af cafeens egen restauratør 
 Richard Roth, efterfulgt af en omvis-
ning i udstillingerne med motiver af 
glæde og festligheder. Deltagerne sam-
ler indtrykkene tilbage i museets cafe 
ved et måltid tilberedt med udgangs-
punkt i fest og malerier.
Begrænset antal pladser. Tilmelding  
via billetto.dk senest 6 dage før.
Bobler-smagning, omvisning og middag
(ekskl. drikkevarer) 350 kr. pr. pers. 
10% rabat for årskortholdere og én 
ledsager

LØRDAG OG SØNDAG 8. OG 9. DECEMBER 
KL 10-16

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

LØRDAG 8. DECEMBER KL 11

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

SØNDAG 9. DECEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

TORSDAG 13. DECEMBER KL 18

JULEMIDDAG
Bordreservation via billetto.dk eller på 
tlf 53 85 10 17
Pris 195 kr. 10% til årskortholdere 
inkl. en ledsager

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 15. OG 16. DECEMBER 
KL 10-16

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

LØRDAG 15. DECEMBER KL 11

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

SØNDAG 16. DECEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

LØRDAG OG SØNDAG 22. OG 23. DECEMBER 
KL 10-16

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

SØNDAG 23. DECEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

SØNDAG 30. DECEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

HVAD DER KAN TÆNKES KAN 
TEGNES. KARIKATURTEGNEREN 
JENS HAGE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt

Julekoncert med Fredensborg Slotskirkes Pigekor
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NYT OMVISERFORMAT  
VED GRATIS OMVISNINGER
Fra søndag den 26. august 2018 ændres 
omvisninger i den aktuelle særudstil-
ling, så publikum nu får en 30 minut-
ters introduktion hertil. Omviseren 
tilpasser introduktionen til antallet 
af deltagere, som nogle gange vil 
foregå inde i særudstillingen og andre 
gange i søjlesalen. Første lørdag i hver 
måned tilbydes gæster en lidt længere 
omvisning i et udvalgt emne fra den 
faste samling. Der kan ikke reserveres 
plads til hverken introduktioner eller 
omvisninger. Begge gratisformater er 
kun for enkeltpersoner. For grupper 
over 9 personer kontaktes Marianne 
Hasle mh@nivaagaard.dk for booking 
af omviser. 

CROQUISUNDERVISNING
Croquistegning med levende model 
afholdes onsdage i to hold hhv. kl. 14:45-
16:45 og kl. 17-19. Underviserne Bodil 
Høyer og Lisa Marie Frost står skiftevis 
for under visningen. Prisen er 60 kr. pr. 
gang og forudsætter, at man har årskort 
til museet. Husk at du som årskorthol-
der får 10% i museumsbutikken samt i 
cafeen, der serverer mad frem til kl. 19.

REMBRANDTS LÆRLINGE
De to hold tegner om lørdagen. Hold 1 
kl 11-13 for de 8-12 årige. Hold 2 kl 13.15-
15.15 for de 12-16 årige. Undervisningen 
koster 395,- pr. barn for en sæson 
(10-12 lørdage), som afsluttes med en 
flot fernisering og en lille gave til hver 
lærling. Deltagelse i tegnekurset kræ-
ver forudgående indmeldelse. Husk, der 
er ingen tegneundervisning i skole-
ferierne, der ofte starter på en lørdag.

FILMFREDAGE
Nogle filmtitler er beskyttet af ophavs-
ret. Titler markeret med en * er derfor 
ændret i det offentlige program. De 
originale titler fås i museets reception 
eller via mail (info@nivaagaard.dk).

PRÆSTETANKER OG 
BILLEDFORTÆLLINGER 
– NU MED GÆST
Som noget nyt inviterer præsterne 
denne sæson en gæst med til at filoso-
fere om det udvalgte værk. Publikum 
inviteres som altid til at gå i dialog – nu 
med to værter.

UDVALGTE AKTIVITETER

Børn på museet
På Nivaagaards Malerisamling kan vi rigtig godt lide 
børn. Vi introducerer både de helt små, men også de 
større børn til kunstens forunderlige verden på vores 
museum, hvor det skal være hyggeligt og sjovt at 
komme året rundt. 

Oplev det spændende og underholdende aktivitetspro-
gram, hvor denne efterårssæson byder på familieom-
visninger den første søndag i måneden, tegneværksted 
i efterårsferien, flødebolle workshops i december og så 
gentager vi sidste års succes og åbner dørene til en  
(u)hyggelig Halloween på museet. I vores havefoyer 
er der forskellige aktiviteter i børnehøjde, hvor man 
på egen hånd kan gå på opdagelse i udstillingerne, og 
tegne og spille spil ved vores lille børnebord. 

Vi glæder os til at tage imod de små museumsgæster 
og deres familier. 

SKOLETJENESTEN
Museets skoletjeneste 
har fået vokseværk 
og med ansættelsen 
af undervisnings- og 
udviklingsansvarlig Sara 
Worm Tighe, udvider 
vi undervisningstilbud 
for skolebørn. Skole-
tjenesten tilbyder først 
og fremmest dialogba-
seret undervisning i de 
epoker, der findes i mu-
seets faste samling samt 
undervisningsforløb i de 
skiftende særudstillin-
ger. Vores undervisning 
er differentieret og der 
vægtes lege, aktivite-
ter og variation. 

Læs mere på  
nivaagaard.dk eller 
kontakt Sara på  
st@nivaagaard.dk
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MUSEET HOLDER AFTENÅBENT

Tirsdag til fredag er museum og cafe  
altid åben frem til kl. 20. Oplev sær-
udstillinger og den faste samling i de  
rolige aftentimer med plads til for-
dybelse. 

På udvalgte dage afholder museet efter-
middags- og aftenarrangementer. Køb 
billet i receptionen eller via billetto.
dk/nivaagaards-malerisamling til alle 
arrangementer. Ved udvalgte arran-
gementer kan du også tilkøbe mad via 
billetto.dk 

CAFEEN TILBYDER

JUBILÆUSMBUFFET OG JUBILÆUMSKAGE
Søndag den 7. oktober serverer cafeen
stor frokostbuffet.
225 kr. (ekskl. drikkevarer). 
Hjemmelavet 5-lags jubilæumslagkage 
sælges på dagen.

BØRNEMENU I HELE EFTERÅRSFERIEN
Frikadeller med stegte kartofler,  
grønt og frugt eller fiskefilet med  
remoulade og pommes.
Pris 65 kr. Børnefamilier med årskort
får 10% på hele regningen.

MORTENS AFTEN
Lørdag 10. november serveres 3-retters
menu med klassisk helstegt and.  
Se menu på nivaagaard.dk.
Pris 295 kr.

JULEMIDDAG
Torsdag 13. december serverer cafeen 
klassisk julemiddag med laksetatar, 
helstegt andebryst og ris a la mande. 
Se menu på nivaagaard.dk
Pris 195 kr.

JULEBUFFET HVER SØNDAG I DECEMBER
Til frokost skifter cafeen det daglige
menukort ud med en lækker julebuffet.
Pris 195 kr. (ekskl. drikkevarer)

KOR-MENU
Tilbydes som supplement til de 
stemningsfyldte kor-omvisninger  
hhv. fredag 5. oktober og 30. november. 
Lækker treretters menu inkl. kaffe. 
Se menu på nivaagaard.dk
Pris 225 kr.

NYTÅRSMENU 31. JANUAR
Tre-retters menuer til børn eller 
voksne. Mad afhentes den 31. december 
2018 mellem kl. 12 og 14 på Maleri-
samlingen. Bestilling senest  
28. december. Se menuer på  
nivaagaard.dk. 
Voksenmenu 395 kr.
Børnemenu 125 kr., mulighed for tilkøb.

HUSK!  
ÅRSKORTHOLDERE (INKL. ÉN LEDSAGER)  
FÅR 10% RABAT I CAFEEN
For buffetter gælder 10% til
årskortholdere inkl. én ledsager. 
Børn under 12 år 1/2 pris, 
børn under 6 år gratis.

Social Foodies og Malerisamlingen  
inviterer til chokoladejulestue

Social Foodies er en socialøkonomisk virksom-
hed, der siden 2010 har hjulpet socialt udsatte i 
både Danmark og Afrika. Overskuddet fra de 
syv butikker i København og Århus har hjulpet 
mere end 2.500 mennesker, takket være kun-
dernes opbakning og de lækre økologiske pro-
dukter, som butikkerne dagligt producerer. Fra 
den 24. november og frem til jul kan museets 
gæster bakke op om det gode  formål ved at 
købe lækkerier såsom fløde boller, is, chokola-
de, marcipan, nougat og nødder i chokoladeju-
lestuen. 

Besøg chokolade julestuen til en snak (og 
smagsprøver) om Afrika, kvalitetsråvarer og 
social økonomi.

24. NOVEMBER – 
22. DECEMBER
Tirsdag til fredag kl 11-19
Weekender kl 11-17
Gratis adgang

WORKSHOPS 
Både børn, voksne,  
kollegaer, familier, etc. 
kan dagligt deltage i 
drop-in flødebolle-  
og konfektworkshops, 
der starter én gang i 
timen. 

Workshoppris  
pr. person: 200 kr. 
Årskortholdere får 25% 
rabat på workshops 
og 10% på alle andre 
produkter.
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Frederick Hollyer, Portræt af 
William Morris, ca. 1886  
William Morris Gallery, London 
Borough of Waltham Forest

Side 34: William Morris,  
Strawberry Thief, design regi-
streret i 1883. William Morris 
Gallery, London Borough of 
Waltham Forest. (Udsnit)

Kommende særudstilling
William Morris
Al magt til skønheden!
13. februar – 16. juni 2019

Vi glæder os til at vise den første store udstil-
ling herhjemme om den indflydelsesrige, en-
gelske kunstner William Morris (1834-1896). 
Morris revolutionerede britisk design, og man-
ge danskere kender hans naturinspirerede, 
mønstrede tekstiler og farverige tapeter, der 
stadig er populære verden over. 

Færre ved måske, at Morris også var forfatter, 
kunsthåndværker, bogtrykker, naturelsker og 
indædt modstander af Viktoriatidens industri-
alisering. I alt hvad han gjorde var han gløden-
de optaget af skønhedens evne til at forbedre 
menneskers liv. Og så var han både succesrig 
forretningsmand og en af Englands første so-
cialister.

Udstillingen viser Morris’ smukke og sanselige 
univers af tapeter, tekstiler, møbler, glasmo-
saikker, bøger mm. Hertil kommer værker af 
kunstnervennerne Burne-Jones og Rossetti 
samt arkitekten Philip Webb. 

Udstillingen er blevet til i samarbejde med 
Milles gården i Sverige. 



HUSK – KUNST SKAL SES I VIRKELIGHEDEN!

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

6 TOG I TIMEN FRA KØBENHAVN. 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


