
PROGRAM
FORÅR OG SOMMER 2018



2 3

Foråret blomstrer på Nivaagaards Malerisamling, som i 
2018 fejrer sit 110 års jubilæum. Vi har længe glædet os til 
denne største udstilling nogensinde om dansk guldalders 
blomstermaler J.L. Jensen (1800-1856). Livet igennem 
fordybede Jensen sig i skildringen af svulmende, farverige 
buketter. Blomstermotivet var ikke  heroisk eller fornemt 
som historiemaleriet, men Jensen blev aldrig færdig med at 
udforske både danske og eksotiske blomster og frugter.

Glæd jer til tirsdagsforedrag kl. 17 om Blomster-Jensen, 
terapi haver, om barokkens blomstermaleri og om moder-
nisternes blomsterbilleder. Deltag i blomsterbindings-
kurser, pynt salaten med blomster. Gå på guidet vandring i 
museets rododendronpark og i den omgivende natur. Vi 
fortsætter de populære gastro-omvisninger og holder 
påskeæggejagt, Grundlovsdag og Skt. Hans. Den faste 
samling folder sig ud i en ny, tematisk ophængning i 
 museets forreste sale, med fokus på dansk guldalder. Nyd 
jazzkoncerter, guld alder musik og renæssancens madrigaler 
i søjlesalen – og lad dig over raske af samtidskunsten både 
inde og ude.

Vi glæder os til at modtage vores gæster i alle aldre. 
Velkommen til Nivaagaards Malerisamling!

Andrea Rygg Karberg
Museumsdirektør

Nivaagaards Malerisamling støttes i 2018 af:
Augustinus Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal, Arne V. Schleschs Fond, Bergiafonden, Det 
Obelske Familiefond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, 
Fredensborg Kommune, 15. Juni Fonden, Konsul George Jorck og 
Hustru Emma Jorcks Fond, Knud Højgaards Fond, Ny Carlsbergfondet 
og Aage & Johanne Louis-Hansens Fond.

J.L. Jensen, Nature morte med blomster på en marmorbordplade, 1833
Thorvaldsens Museum

Forside: J.L. Jensen, Opstilling med blomster og frugt, 1836
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg
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En duft af evighed 
Blomstermaleren J.L. Jensen
21. januar – 12.august 2018

J.L. Jensen, Nature morte med 
blomster i antik vase på en  
marmorbordplade, 1834
Thorvaldsens Museum

Guldalderkunstneren J.L. Jensen viede hele sit 
liv og sin karriere til skildringen af overdådige 
buketter i glødende farver og opstillinger af 
sanselige frugter. Han fornyede stillebengen-
ren ved at blande den danske flora med eksoti-
ske blomster. Jensens værker repræsenterer 
drømmen om det ideelle, om uforgængelig 
skønhed og evigt liv. 

Budskabet har ingen udløbsdato, for blomster 
spiller, både dengang og nu, en stor rolle i men-
neskers liv. Blomster kan sige mere end ord. Vi 
gratulerer, kurtiserer og kondolerer med 
blomster. En buket er forbundet med luksus og 
livsglæde. Den udtrykker en flygtig skønhed, 
som skal nydes i nuet, fordi den kun alt for hur-
tigt forgår. Maleriet er et forsøg på at fastholde 
denne skønhed. Udstillingen vil være den før-
ste præsentation i nyere tid af J.L. Jensens 
værk. Samtidig udgives en smuk bog, rigt illu-
streret, om J.L. Jensen forfattet af mag.art. 
Marie-Louise Berner og mag.art. Mette Thelle.
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Still Life, 2016  
©Katherine Mager  
and Broadway Gallery
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Rebecca Louise Law
Nature Morte
23. februar – 12. august 2018

Den 23. februar afslører vi en storslået og 
stedsspecifik installation bestående af ægte 
blomster skabt af den unge, engelske kunstner 
Rebecca Louise Law. Hendes smukke og tek-
nisk meget krævende installationsværker ny-
fortolker de 200 år gamle blomstermalerier i 
J.L. Jensen-udstillingen. Blomsterne fra male-
riets flade breder sig ud i rummet og giver en 
sanselig og rumlig kunstoplevelse.

På Jensens tid var det de kvindelige malere, der 
lavede blomsterbilleder. De havde ikke adgang 
til Kunstakademiet, men J.L. Jensen var en af-
holdt lærer for en række kvindelige privatele-
ver. Med at vise et værk af en succesfuld kvin-
delig kunstner fra vores tid sender vi en hilsen 
til tidligere tiders kvindelige kunstnere, der i 
dag oftest er gået i glemmebogen.
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JANUAR

ONSDAG 3. JANUAR KL 17 

PRÆSTETANKER OG 
BILLEDFORTÆLLINGER 
Jon Skjold Henriksen,  
Asminderød-Grønholt
Immanuel Ibsen, Uden titel, u.å.
Gratis for årskortholdere eller  
når entreen er betalt

SØNDAG 7. JANUAR KL 14 OG KL 15.30
SÆROMVISNINGER

FINISSAGE MED  
BILLEDKUNSTNER  
JESPER CHRISTIANSEN
Jesper Christiansen, som også er 
medskaber af særudstillingen Stille 
uro. Immanuel Ibsen afholder to 
 sær omvisninger på denne afsluttende 
dag for Immanuel Ibsen-udstillingen. 
Begrænset antal pladser.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

TIRSDAG 9. JANUAR KL 17
SÆROMVISNING

MUSEUMSDIREKTØREN  
VISER RUNDT
Museumsdirektør Andrea Rygg 
 Karberg fortæller om den nye ophæng-
ning af museets guldaldersamling. 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

FREDAG 12. JANUAR KL 17
FILMFREDAG

OM TULIPANLØG OG  
KÆRLIGHED
I en tid, hvor tulipanløg handles for 
svimlende summer spirer en forbudt 
kærlighed mellem to unge hollændere.
Jan er maler og får en bestilling fra 
den velhavende Cornelius til at udføre 
et portræt af rigmanden og hans unge 
hustru. Hun skal stå model for den fat-
tige kunstner og et romantisk trekants-
drama udspiller sig.
Drama fra 2017. 1 time 47 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

Arrangementer

Præstetanker om Immanuel Ibsens værk:  
Uden titel, u.å. Privateje

 J.L. Jensen, Granatæble, grønne 
og blå druer på stenkarm, 1833 
Nivaagaards Malerisamling

Katja Bjørn
Videokunst
21. januar – 12. august 2018
I forbindelse med åbningen af J.L. Jensen-  ud-
stillingen En duft af evighed afslører vi en uden-
dørs installation af den danske videokunstner 
Katja Bjørn. Hun har med inspira tion i Maleri-
samlingens nyerhvervede værk af J.L. Jensen 
lavet en video, der er gravet ned, så den ligger 
plant med jordoverfladen. Beskueren kigger så-
ledes ned i jorden, der er spirende og livgivende, 
men også et sted for mørke, død og begravelse. 

I filmen, der veksler mellem realoptagelser og 
animation, ser vi frugter, blomster og kroppe, 
der strutter af liv, men langsomt går i forrådnel-
se, falder sammen og forsvinder. Skønhed, der 
hele tiden bevæger sig mellem spiring og for-
fald, jomfruelighed og deflorering. 
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LØRDAG 13. JANUAR KL 11

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

SØNDAG 14. JANUAR KL 14
OMVISNING

WILHELM MARSTRAND
Familien Hages foretrukne maler  
og ven.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

TIRSDAG 16. JANUAR KL 17

SÆROMVISNING
i fotoudstillingen fra Nivaagaards stor-
hedstid. Om Johannes Hages familieliv, 
Nivaagaards store landbrug og godsets 
gamle berømte teglværk, hvor Hage-
familien opførte en revolutionerende 
teglovn – den såkaldte Ringovn – i 1870. 
Teglværksmuseets formand Jørgen 
Berthelsen viser rundt og fortæller 
historien bag de enkelte billeder.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

Særomvisning i fotoudstillingen fra Nivaagaards storhedstid og det gamle Nivå

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og I 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

TORSDAG 18. JANUAR KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’MEDSKYLDIG’ 
AF SIMON GLINVAD
Simon Glinvad udforsker i sin roman 
hverdags-skylden, gennem børne- og 
ungdomserindringer med et mylder af 
ligusterliv og møjsommelige hverdage 
hos bedsteforældrene.
Gratis

FREDAG 19. JANAUR KL 17
FILMFREDAG

OM DUFTE AF KVINDER
Kostskoleeleven Charlie tager et 
weekendjob, hvor han skal tage sig af 
den pensionerede og blinde oberstløjt-
nant Frank. Hvad der virker som en let 
opgave, viser sig dog hurtigt at kræve 
mere af Charlie end forventet. Frank 
har nemlig besluttet sig for at begå 
selvmord, og at hans sidste weekend 
skal stå på smukke kvinder og god mad. 
Med Al Pacino og Chris O’Donnell i 
hovedrollerne.
Drama fra 1992. 2 timer 36 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 20. JANUAR KL 11

MED PÅ NODERNE
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

FERNISERING KL 16-18
EN DUFT AF EVIGHED 
BLOMSTERMALEREN 
J.L. JENSEN
ÅRSKORTHOLDERE ER  
VELKOMNE

J.L. Jensen, Kurv med blomster på en sten, ca. 1843 
Privateje
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SØNDAG 21. JANUAR KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 23. JANUAR KL 17
SÆROMVISNING

BAG OM SÆRUDSTILLINGEN
Gå med rundt når gæstekurator 
Marie-Louise Berner og museums-
inspektør Birgitte von Folsach fortæller 
om  for beredelser og ophængning 
af  udstillingen En duft af evighed. 
Blomstermaleren J.L. Jensen. 
Begrænset antal pladser.
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 25. JANUAR KL 17
FORFATTERAFTEN

SIMON GLINVAD OM SIN BOG 
’MEDSKYLDIG’
Simon Glinvads nyeste roman handler 
om at finde sig til rette med sit ansvar. 
Ansvar for sin familie, i samfundet og i 
forhold til sig selv. Hør Glinvad fortælle 
om sin bog, der opererer på mange 
niveauer og i grænselandet mellem 
fiktion og virkelighed, mellem erindring 
og handling og mellem kunsten og 
hverdagslivet. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere
Entreen er gratis hvis man medbringer 
bogen

FREDAG 26. JANUAR 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 27. JANUAR 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

Foredrag om den helende natur

SØNDAG 28. JANUAR KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 30. JANUAR KL 17
FOREDRAG

DEN HELENDE NATUR
Naturen er god for vores helbred og 
velbefindende. Det er gammel viden, 
som vi nu også kan dokumentere.  
Psykolog og ph.d. studerende i natur-
baseret mindfulness Dorthe Djernis 
fortæller, hvordan blomstrende haver 
såvel som ture i skoven, ved havet m.m. 
nu anvendes indenfor sundhedsfrem-
me og behandling.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

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

FEBRUAR

TORSDAG 1. FEBRUAR KL 19.30
KONCERT 

GUSTAF LJUNGGREN  
OG JACOB ANDERSKOV
To gamle venner debuterer som duo, 
når den svenske multiinstrumentalist 
Gustaf Ljunggren spiller med den even-
tyrlystne pianist Jacob Anderskov på 
Malerisamlingen. Andersskov har bred 
erfaring fra jazz- og improvisationsmu-
sik, og har udgivet over 20 albums i eget 
navn gennem sit virke som orkesterle-
der for utallige ensembler. Publikum 
kan forvente en intim og intens dialog i 
mellem de to musikere. 
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 2. FEBRUAR KL 17
FILMFREDAG

OLAFUR ELIASSON:
SPACE IS PROCESS
Filmen giver et unikt indblik i verdens-
kunstnerens arbejdsproces, og vi følger 
ham rundt til New Yorks hektisk gader 
og Islands ensomme landskaber.
Dokumentar 2010. 1 time 15 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 3. FEBRUAR KL 11

RÅCREME
åbner museet med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt
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KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

LØRDAG 3. FEBRUAR KL 14 
OMVISNING

JOHANNES HAGE
Den diskrete giver.
Gratis for årskortholdere eller  
når entreen er betalt

SØNDAG 4. FEBRUAR KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 6. FEBRUAR KL 17
FOREDRAG

SPISELIGE BLOMSTER
Hvilke blomster kan man spise, hvorfor 
skal vi spise dem, hvad smager de af – og 
hvordan gør man? Hør om navne, smag, 
historie, dyrkning, opskrifter og blom-
ster som mad samt meget mere 
sammen med Aiah Noack og hendes 
livslange søgen efter den ultimativt 
spiselige have, som nu er ved at blive til 
virkelighed i hendes planteskole Natur-
planteskolen ved Hedehusene.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Jørgen Sejergaard, Karlebo
J.L. Lund, Englen ved Kristi grav, 1846
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt 

TORSDAG 8. FEBRUAR KL 19.30
KONCERT

RENÆSSANCENS MADRIGAL. 
MADRIGALENS RENÆSSANCE
Med Vokalensemblet Musica Ficta. 
Madrigal-genren florerede i 1540-1650 
og er en af de mest populære vokalfor-
mer overhovedet med sin blanding af 
lærd musikteknik og sexet leg med ord 
og symboler i raffineret blanding. Det 
otte personers vokalensemble har dyr-
ket madrigal-genren de sidste 20 år og 
har nået et højt internationalt niveau. 
Ved koncerten opføres der madrigaler 
af Marenzio, Gesualdo, Monteverdi  
m.fl. og dirigent Bo Holten introducerer 
løbende musikken. 
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 9. FEBRUAR KL 17
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN
ITALIENSK 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 indtrykkene 
ved en to-retters menu tilberedt med 
udgangspunkt i vin og malerier.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Vinsmagning, omvisning og middag
(ekskl. drikkevarer) 300 kr. 10 % rabat 
til årskortholdere

SØNDAG 11. FEBRUAR KL 11.15
FAMILIEOMVISNING I VINTERFERIEN

BLOMSTER, FRUGTER 
OG FARVER
Gratis for børn u. 18 år, årskortholdere 
eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

Foredrag med Aiah Noack 
om spiselige blomster

Renæssancens Madrigal. Madrigalens Renæssance 
Foto Per Morten Abrahamsen
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KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og I 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

TORSDAG 15. FEBRUAR KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’SOM PESTEN’ AF 
HANNE-VIBEKE HOLST
Hvad vil vi stille op, hvis vi trues af en 
pandemisk influenza, der globalt set 
risikerer at slå millioner af mennesker 
ihjel, hvis sundhedssystemet bryder 
sammen, og der ikke er nok vaccine? 
”En roman om et af vor tids værst 
tænkelige mareridt og om de tunge be-
slutninger, der vil falde på få personers 
skuldre.”
Gratis

FREDAG 16. FEBRUAR KL 17 
FILMFREDAG

OM EN MESTER
Den excentriske verdenskunstner 
Simon lever det fede liv, lige indtil den 
dag hans ukendte søn Casper dukker 
op. Casper er, til sin fars store pro-
vokation, også verdensberømt som 
kunstner. Hurtigt indser Casper, at det 
ikke bliver nemt at komme ind på livet 
af sin far. 
Drama fra 2017. 1 time 34 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 17. FEBRUAR KL 11

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

SØNDAG 18. FEBRUAR KL 11.15
FAMILIEOMVISNING I VINTERFERIEN

BLOMSTER, FRUGTER OG 
FARVER
Gratis for børn u. 18 år, årskortholdere 
eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 20. – FREDAG 23. FEBRUAR

INSTALLATIONSKUNST
I en af museets gamle sale arbejder den 
engelske kunstner Rebecca Louise Law 
i uge 8 med at installere det stedsspeci-
fikke værk Nature Morte, der består af 
tørrede blomster. 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

ONSDAG 21. FEBRUAR 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 22. FEBRUAR KL 17
FORFATTERAFTEN

HANNE-VIBEKE HOLST
Hanne-Vibeke Holst interviewes om 
sit forfatterskab og sin seneste bog Som 
pesten, med den research og de tanker 
som lægger bag arbejdet med den.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere
Entreen er gratis hvis man medbringer 
bogen

FREDAG 23. FEBRUAR KL 16-18

INDVIELSE AF INSTALLATION 
Kunstner Rebecca Louise Law fortæller 
om sit arbejde med kunstværket og sin 
passion for blomster. I samtale med 
museumsinspektør Maren Bramsen.
Foregår på engelsk.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 24. FEBRUAR 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

Rebecca Louise Law, Yellow, 2016 ©Rachel Warne
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SØNDAG 25. FEBRUAR KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 27. FEBRUAR KL 17
FOREDRAG

BLOMSTEN SOM MOTIV 
I BAROKKEN
For J.L. Jensen var en rose en rose og 
ikke meget andet. Sådan forholdt det sig 
ikke for barokkens malere, som Jensen 
formelt set var meget inspireret af. I 
et billedrigt foredrag med inspektør 
fra SMK Eva de la Fuente Pedersen, 
ser vi på en række flamske, hollandske 
og tyske maleres blomsterbilleder fra 
1600-årene, og hører om, hvordan 
samtiden opfattede blomster i 
kunsten. Blomster kunne rumme en 
mangfoldighed af symbolik afhængigt 
af øjnene, der så.   
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 28. FEBRUAR 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og I 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

MARTS

FREDAG 2. MARTS 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 3. MARTS KL 11

SLETTEN SANGKOR
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

TRO, HÅB OG GENFØDSEL
Den nyskabende renæssance.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 4. MARTS KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 6. MARTS KL 16-18
WORKSHOP

BLOMSTERKURSUS
Vi kreerer smukke dekorationer, som 
tages med hjem. I tilfælde af godt vejr, 
afholdes kurset udendørs. Medbring 
egen saks. 
Tilmelding nødvendig, senest 3 dage 
før a.h.t. materialer. Begrænset antal 
pladser.
Pris 175 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

Jan Baptist van Fornenburgh, 
Blomster, u.å. Deponering fra 
Statens Museum for Kunst

Croquis hver onsdag
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ONSDAG 7. MARTS KL 17 

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Hans Henrik Ross, Humlebæk
J.L. Jensen, Granatæble, grønne og  
blå druer på stenkarm, 1833
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt

KL 19.30
KONCERT 

FREDENSBORG MUSIKSKOLE
Traditionen tro indtager elever fra 
Fredensborg Musikskole museet med et 
musikalsk festfyrværkeri af en koncert. 
Gratis billetter reserveres via musiksko-
len på musikskolen@fredensborg.dk

FREDAG 9. MARTS KL 17 
FILMFREDAG

OM KUNSTNERNE
CÉZANNE OG ZOLA
Sammen forlader de barndomsbyen 
Aix-en-Provence til fordel for Paris, 
hvor bohemelivet som kunstner kalder. 
Men splid opstår i venskabet, da Emile 
Zola pludseligt får succes som forfatter 
og Paul Cézanne stadig har svært ved at 
få anerkendelse for sine malerier.
Drama fra 2016. 1 time 57 minutter.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 10. MARTS 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 11. MARTS KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 13. MARTS KL 16-18
WORKSHOP

BLOMSTERKURSUS
Vi kreerer smukke dekorationer, som 
tages med hjem. I tilfælde af godt vejr, 
afholdes kurset udendørs.  
Medbring egen saks.
Tilmelding nødvendig, senest 3 dage 
før a.h.t. materialer. Begrænset antal 
pladser.
Pris 175 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pusle-
spil, køb en kop kaffe eller kakao, og I 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

KL 17

VÆRKPRÆSENTATION VED 
KUNSTNER KATJA BJØRN
Læs mere på side 8.
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt

TORSDAG 15. MARTS KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’ET SKRIG TIL HIMLEN’ 
AF LARS KJÆDEGAARD
Da et kvindelig driver i land på Fyn, 
 bliver makkerparret Anita Hviid og 
Thor Belling sat på sagen. Romanen er 
den 11. i serien af Kjædegaards krimi-
gåder, der kan læses som et selvstæn-
digt klassisk mordmysterie.
Gratis

FREDAG 16. MARTS KL 17 
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN
FRUGT OG BÆR I VIN,  
I MAD OG PÅ LÆRRED
Frugt og bær males omhyggeligt i guld-
alderens stillebentradition. Vi begynder 
aftenen med en kirsebærvinsmagning 
præsenteret af cafeens egen restauratør 
Richard Roth. Derefter en omvisning i 
udstillingerne med motiver af frugter, 
blomster. Tilbage i museets cafe samles 
indtrykkene ved en to-retters menu 
tilberedt med udgangspunkt i frugt, 
bær og malerier.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Saftsmagning, omvisning og middag
(ekskl. drikkevarer) 300 kr. 10 % rabat 
til årskortholdere

LØRDAG 17. MARTS KL 11

BALLERUP KAMMERKOR
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 18. MARTS KL 11-14
PÅSKE FOR BØRN

GÆKKEN ER LØS PÅ MUSEET
Kom og lav din egen påskepynt eller 
klip et fint gækkebrev. Vi maler på æg, 
laver papirklip og arbejder med fjer i 
vores påskeværksted. I parken vil der 
være æggestafet for små og store børn 
og dagen slutter af med en børneom-
visning i museet med udgangspunkt i 
påskens mange fortællinger og traditio-
ner. Påskeæg, påskekager og saftevand 
sælges i cafeen.
Gratis for børn u. 18. år, årskortholdere 
eller når entreen er betalt

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

Påskearrangement for børnefamilier
søndag 18. marts
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TIRSDAG 20. MARTS KL 16-17.30
UDFLUGT

SANKETUR  
– FORÅRETS SPÆDE URTER
I det tidlige forår går vi på jagt efter   
spæde urter i skov og krat. Vi skal 
samle lysegrønne vitaminer nu, hvor 
vinteren går på hæld. Sammen med 
sankeguide Julie Swane fra Byhøst går 
vi ud i den skønne natur, for at høste 
vilde sager og få tips til, hvordan vi bru-
ger dem i køkkenet. Medbring saks og 
en lille kurv. Begrænset antal pladser.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 21. MARTS 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19 

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 22. MARTS KL 17
FORFATTERAFTEN

LARS KJÆDEGAARD OM SIN 
BOG ’ET SKRIG TIL HIMLEN’
Lars Kjædegaard fortæller om sit 
forfatterskab og sin seneste roman ’Et 
skrig til himlen’, der er den 11. i serien 
af selvstændige krimigåder, som Kjæ-
degaard mestrer med satire og socialt 
engagement.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere
Entreen er gratis, hvis man medbringer 
bogen

FREDAG 23. MARTS KL 17 
FILMFREDAG

OM ØDELAGTE BLOMSTER
Et anonymt brev dukker pludseligt op 
hos den isolerede Don Johnson. Brevet 
river op i fortiden, og Don vælger at 
rejse tværs over landet i søgen efter 
en gammel flamme og hans, indtil da, 
ukendte søn. Med Bill Murray i hoved-
rollen. 
Komedie fra 2005. 1 time 46 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 25. MARTS KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

ONSDAG 28. MARTS 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19 

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

FORDYB DIG I PUSLESPIL
Få udleveret et af museets store pus-
lespil, køb en kop kaffe eller kakao, og 
I 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

LANGFREDAG OG 2. PÅSKEDAG KL 12-15

PÅSKEBORD I CAFEEN
Pris 225 kr. 10% til årskortholdere. 
Reserver plads via billetto.dk

APRIL

SØNDAG 1. APRIL KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 17 

PRÆSTETANKER OG 
BILLEDFORTÆLLINGER 
Per Melhof, Hørsholm
J.L. Jensen, Nature morte med grønt
sager og vildt på et køkkenbord, 1835
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt 

TORSDAG 5. APRIL KL 19.30
KONCERT

GULDALDERKONCERT
Med sange af forskellige komponister 
fra romantikken og senromantikken 
blandt andre P. Heise, P. E. Lange- 
Müller, C. Nielsen, R. Strauss og  
E. Grieg. Koncerten synges af sopran 
Maria Blum Bertelsen akkompagneret 
af den belgiske klaverprofessor,  
Gilbert de Greeve.
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 7. APRIL 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

KL 14
OMVISNING

BAG KULISSEN
Barokkens rum.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 8. APRIL KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 10. APRIL KL 17
FOREDRAG

BLOMSTER-JENSEN OG HANS 
KVINDELIGE ELEVER
Kunstnere eller kunstneriske? Etnolog 
Inge Panduro fortæller om kvindelige 
kunstneres muligheder og begrænsnin-
ger i forhold til 1800-tallets dannelses-
idealer. Om hvordan de fleste forblev 
usynlige som ‘malende damer’. Kun 
få formåede at blive aktive, udøvende 
kunstnere i egen ret. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 11. APRIL 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19 

CROQUIS
Pris 60 kr.
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TORSDAG 12. APRIL KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’DOKTOR BAGGES 
ANAGRAMMER’ AF IDA JESSEN
Vigand Bagge er distriktlæge i Thyre-
god i de første årtier af 1900-tallet. Den 
dødeligt syge, men pligtopfyldene læge 
kan ikke sove om natten, så i stedet sid-
der han oppe og bekæmper sine indre 
dæmoner ved enten at lave anagram-
mer eller skrive om hverdag og fortid og 
ægteskabet med Lilly.
Gratis

FREDAG 13. APRIL KL 17
FILMFREDAG

OM GERDA WEGENER
En dag beder Gerda Wegener sin 
ægtefælle Einar om at sidde model for 
hende. Hun klæder Einar i kjole, og 
det bliver starten på en ny fortrolighed 
mellem det allerede tætte ægtepar. 
Filmen fortæller den sande historie 
om den danske maler Lili Elbe, en af 
verdens første transpersoner, der fik 
foretaget en kønsoperation.
Drama fra 2015. 1 time 59 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 14. APRIL KL 11

FRAKTION 8
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 15. APRIL KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 17. APRIL KL 17
FOREDRAG

BLOMSTEN SOM MOTIV I DET 
MODERNE
Er blomster et seriøst emne for en 
kunstner? Ifølge en kliché er svaret nej! 
Blomster er et alt for letbenet motiv, 
en slags corny popkunst eller over-
fladisk venstrehåndsarbejde. Trods 
dette anløbne ry er der mange kunst-
nere, der har dyrket blomstermotiver. 
Inspektør ved Thorvaldsens Museum, 
mag.art. Jonas Bencard vil præsentere 
et potpourri af forskellige klicheer om 
blomster, plukket i de store kunstneres 
haver fra 1800-tallet og til i dag.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 18. APRIL  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 19. APRIL KL 17
FORFATTERAFTEN

IDA JESSEN OM SIN BOG 
’DOKTOR BAGGES  
ANAGRAMMER’
For sin seneste roman har Ida Jessen 
trukket mange flotte anmeldelser hjem. 
Hør hende fortælle om sit forfatterskab 
og romanen, som også er en selvstæn-
dig fortsættelse til den prisbelønnede 
’En ny tid’. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere
Entreen er gratis, hvis man medbringer 
bogen

FREDAG 20. APRIL KL 17 
GASTRO-OMVISNING

SMAG PÅ KUNSTEN
1800-TALLETS BOHEMELIV, 
ABSINT OG MAD
Urter og planter males omhyggeligt i 
guldalderens stillebentradition. Vi be-
gynder aftenen med en absintsmagning 
præsenteret af cafeens egen restauratør 
Richard Roth. Derefter en omvisning i 
udstillingerne med motiver af planter, 
blomster og livet i 1800-talllet. Tilbage 
i museets cafe samles indtrykkene 
ved en to-retters menu tilberedt med 
udgangspunkt i urter og malerier.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Absintsmagning, omvisning og middag
(ekskl. drikkevarer) 300 kr. 10 % rabat 
til årskortholdere

LØRDAG 21. APRIL 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

KL 12-15
FAMILIEUDFLUGT

JAGT OG VILDT
Har du, ligesom mange andre børn og 
unge, en drøm om at blive jæger? Gå 
med Frederik Gehrke, der er fri-
luftsvejleder, naturmand og jæger, ud 
i naturen omkring Malerisamlingen 
og hør fortællinger fra livet som jæger 
og hans mest spændende jagter. Ved 
hjælp af små praktiske opgaver, bl.a. 
afstands bedømmelse, vildtkendskab og 
skydning med luftgevær tilegner du dig 
færdigheder, der gør, at du, når dagen er 
ovre, kan kalde dig ’juniorjæger’.
Udflugten er et familieforløb. 
Pris 60 kr. Halv pris for børn u. 18 år og 
årskortholdere

Forfatter Ida Jessen J.L. Jensen, Nature morte med grøntsager og vildt på 
et køkkenbord, 1835. Thorvaldsens Museum
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SØNDAG 22. APRIL KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 24. APRIL KL 17-18.30
UDFLUGT

SANKETUR 
– FORÅRSURTER OG BLOMSTER
Nu er foråret i fuld gang og mange af 
de tidlige urter begynder at blomstre. 
Der er masser af mad i skov og krat, 
f.eks. til lækre salater. Sammen med 
sankeguide Julie Swane fra Byhøst går 
vi ud i den skønne natur, for at høste 
vilde sager og få tips til hvordan vi  
bruger dem i køkkenet. Medbring saks 
og en lille kurv. Begrænset antal pladser. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 26. APRIL KL. 19.30
KONCERT

LJUNGGREN, ROSENBAUM 
OG KRISTIANSEN
Til en genrenedbrydende koncert 
skabt eksklusivt til Malerisamlingen, 
vil artist in residence Gustaf Ljung-
gren få selskab af to af Danmarks mest 
fremtrædende yngre musikere: den 
visionære komponist og pianist August 
Rosenbaum og den ekspressive sanger 
Mads Damsgaard Kristiansen fra ban-
det Reptile Youth. Tre musikalske yder-
poler mødes denne aften på midten, 
hvor alt kan ske. 
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 28. APRIL KL 11

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

SØNDAG 29. APRIL KL 16
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

Multiinstrumentalisten Gustaf Ljunggren

MAJ

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 17 

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Nina Raunkjær, Hørsholm
Jan Steen, Børnenes måltid, ca. 1665
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt 

TORSDAG 3. MAJ KL 19-21
UDFLUGT

FUGLESTEMMETUR TIL 
NIVÅ STRANDENGE
Oplev fuglenes aftenkor på denne tur, 
hvor vi går gennem parken til stranden-
gene og undervejs lytter til de mange 
forskellige fugle, som kan høres netop 
nu. Vi besøger fugletårnet, hvor vi 
kigger på rastende ænder og vadefugle, 
mens vi hører de sangfugle, som er 
knyttet til de åbne enge. Med guide 
Jørn Larsen fra Fugleværnsfonden. 
Afgang og afslutning ved museet.
Begrænset antal pladser.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 4. MAJ KL 17
FILMFREDAG

DRONNINGEN OG KUNSTEN
Dronning Margrethe II af Danmark 
er kunstner, og ikke blot til husbehov. 
I filmen kommer vi tæt på monarken 
som udøvende kunstner, og vi får et 
intimt indblik i dronningens kreativitet 
og hører hende fortælle om sin kunst  
og hvor hun får sin inspiration fra.
Dokumentar fra 2015. 58 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

LØRDAG 5. MAJ 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

KL 14
OMVISNING

GULDALDER
Iscenesat virkelighed.
Gratis for årskort holdere eller når 
entreen er betalt

Rødstjert. Foto Hans Henrik Larsen
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SØNDAG 6. MAJ KL 16
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 8. MAJ KL 17-18.30
UDFLUGT

SANKETUR  
– STRANDENS URTER
Vi nærmer os sommeren, og stran-
dens urter er vågnet. Der er mange 
smagfulde og spændende sager at høste 
nær vandkanten. Sammen med sanke-
guide Julie Swane fra Byhøst går vi ud 
i den skønne natur, for at høste vilde 
sager og få tips til hvordan vi bruger 
dem i køkkenet. Medbring saks og en 
lille kurv til dagens høst af urter. 
Begrænset antal pladser.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

LØRDAG 12. MAJ KL 11

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

SØNDAG 13. MAJ KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 15. MAJ KL 17
FOREDRAG

J.L. JENSEN, EN DANSK TONE
I DET INTERNATIONALE 
BLOMSTERMALERI
J.L. Jensen var hele sit liv optaget af 
at omforme det store internationale 
blomstermaleri til et personligt og 
meget dansk udtryk. Lykkedes det, og 
hvorfor blev han så glemt? Jensen-
specialist, mag.art. og gæstekurator 
Marie-Louise Berner fortæller.
Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 17. MAJ KL 19.30
KONCERT

LJUNGGREN, ARNALDS OG 
SVERRISSON
Multimusikeren Gustaf Ljunggrens 
invitation til disse to musikere, udgør 
hans tredje og sidste kuratering af 
eksklusive koncerter, som han har 
skabt ganske særligt til museets unikke 
søjlesal. Ólöf Arnalds, en af Islands 
mest betydningsfulde sangerinder 
og sangskrivere i nyere tid, synger til 
denne eventyr-poetiske og eksperimen-
terende koncert skiftevis på islandsk 
og engelsk. Med sig har Ljunggren også 
Skúli Sverrisson, som er bassist og 
 komponist og har høstet stor interna-
tional anerkendelse og en Icelandic 
Music Award.  
Pris 150 kr. Halv pris for årskortholdere

FREDAG 18. MAJ KL 17
FILMFREDAG

PORTRÆTFILM AF  
CARL-HENNING PEDERSEN
Fra sit landsted i Bourgogne fortæller 
Carl-Henning Pedersen om sit liv som 
politisk engageret maler. Vi inviteres 
med ind i den aldrende kunstners 
 atelier og følger med i arbejds processen 
hos en af dansk kunsthistories 
store kunstnere, der bl.a. var med til at 
grundlægge COBRA-bevægelsen.
Dokumentar fra 1998. 51 minutter
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 20. MAJ KL 14

HAVEVANDRING
Med direktør for Fonden Den Hageske 
Stiftelse Jørgen Hage og planteskole-
ejer Svend Hansen. 
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

ONSDAG 23. MAJ KL 19-21
UDFLUGT

FUGLESTEMMETUR TIL 
NIVÅ STRANDENGE
Fuglestemmer lærer man kun, når man 
hører dem i naturen. På denne tur lyt-
ter vi efter de mange forskellige fugle, 
som kan høres på vejen gennem parken 
til strandengene. Ved fugletårnet ser 
vi efter rastende ænder og vadefugle. 
Med guide Jørn Larsen fra Fugleværns-
fonden. Afgang og afslutning ved 
museet. 
Begrænset antal pladser.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 26. MAJ KL 11

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

Havevandring
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LØRDAG 26. MAJ KL 12-15
FAMILIEUDFLUGT

BÅL- OG JAGTMAD 
Tag din mor, far eller bedsteforældre 
med til en dag pakket med øvelser, 
hvor madlavning over bål er omdrej-
ningspunktet. Friluftsvejleder Frederik 
Gehrke  er køkkenchefen i vildmarken, 
hvor vi laver mad med diverse vildtkød, 
og du er med til at flå, partere og klar-
gøre kødet til madlavning. Der vil være 
fuldt drøn på, og dagen afsluttes med 
fællesspisning udendørs ved Maleri-
samlingens bålplads.
Pris 60 kr. Halv pris for børn u. 18 år  
og årskortholdere

KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 27. MAJ KL 14

HAVEVANDRING
Med direktør for Fonden Den Hageske 
Stiftelse Jørgen Hage og planteskole-
ejer Svend Hansen. Tilmelding nødven-
dig. Begrænset antal pladser.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere

KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 29. MAJ KL 16-18
WORKSHOP

BLOMSTERKURSUS
Vi kreerer smukke dekorationer, som 
tages med hjem. I tilfælde af godt vejr, 
afholdes kurset udendørs. Medbring 
egen saks. 
Tilmelding nødvendig, senest 3 dage
før a.h.t. materialer. Begrænset antal
pladser.
Pris 175 kr. Halv pris for årskortholdere

ONSDAG 30. MAJ 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19 

CROQUIS
Pris 60 kr.

JUNI

LØRDAG 2. JUNI 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

KL 14
OMVISNING

MENNESKESKILDRINGER
Portrætter i museets samling.
Gratis for årskort holdere eller når 
entreen er betalt

SØNDAG 3. JUNI KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 5. JUNI

GRUNDLOVSDAG PÅ MUSEET
KL 12-15 Frokostbuffet
Pris 195 kr. Reservation via billetto.dk
KL 15 Grundlovstale ved forfatteren,
professor i retshistorie, dr. phil.
Ditlev Tamm. Gratis

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Dorte Fabrin Beltoft, Rungsted
Martinus Rørbye, Portræt af maleren 
C.A. Lorentzen, 1827
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt 

LØRDAG 9. JUNI 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig

SØNDAG 10. JUNI KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

Martinus Rørbye, Portræt af maleren  
C.A. Lorentzen, 1827. Nivaagaards Malerisamling

Blomsterkurser
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TIRSDAG 12. JUNI KL 17-20
WORKSHOP OG FÆLLESSPISNING

FANTASILATER – EVENTYRLIGE 
BLOMSTERSALATER
Vi gennemgår et væld af spiselige urter 
og blomster, som kan bruges i salater: 
Smage, tekstur, farver og fremstillings-
teknikker. Spiselige blomster fra egen 
have kan også medbringes. Sammen 
spiser vi et let men fyldigt måltid, 
hvor de selvgjorte Fantasilater udgør 
hovedrollen. Drikkevarer kan tilkøbes. 
Forfatter Aiah Noack leder workshop-
pen. Medbring kniv og skærebræt.
Tilmelding nødvendig. Begrænset antal 
pladser.
Workshop og middag (ekskl. drikke-
varer) Pris 250 kr. 10 % rabat til 
årskort holdere

LØRDAG 16. JUNI KL 12-15
FAMILIEUDFLUGT

PÅ JAGT I VANDKANTEN
Hvad kan man finde i vandkanten, som 
kunne være lækkert i en suppe, en 
wokret eller noget helt tredje? Vi går 
på jagt væbnet med fiskenet, krabbefi-
skestænger og rejestrygenet. Vi fisker, 
jager og samler for derefter at slutte 
af med små smagsprøver. Tag din mor, 
far eller bedsteforældre i hånden og gå 
med friluftsvejleder Frederik Gehrke til 
stranden til en sjov og spændende dag. 
Dagen starter på Malerisamlingen, 
herefter cykler eller kører vi til Nivå 
Strand, hvor turen ender. 
Pris 60 kr. Halv pris for børn u. 18 år og 
årskortholdere

SØNDAG 17. JUNI KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

TIRSDAG 19. JUNI KL 16-18
WORKSHOP

BLOMSTERKURSUS
Vi kreerer smukke dekorationer, som 
tages med hjem. I tilfælde af godt vejr, 
afholdes kurset udendørs. Medbring 
egen saks. 
Tilmelding nødvendig, senest 3 dage
før a.h.t. materialer. Begrænset antal
pladser.
Pris 175 kr. Halv pris for årskortholdere

LØRDAG 23. JUNI

SKT. HANS PÅ MUSEET
Kl 18 Skt. Hans middag
Pris 195 kr. Reservation via billetto.dk
Kl 20 Båltale og sang. Gratis

SØNDAG 24. JUNI KL 14
OMVISNING
SÆRUDSTILLING

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

JULI

ONSDAG 4. JULI KL 17 

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Hans Henrik Nissen, Rungsted
Wilhelm Marstrand,  
En flyttedagsscene, 1831
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt

Fantasilatworkshop

Skt. Hans
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REMBRANDTS LÆRLINGE
Har dit barn eller barnebarn en kreativ 
sans for linjer, farver, form og lys, 
eller måske en fantasi, der fortjener 
at få sat billede på sig, 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 fortsat 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, der 
ofte starter på en lørdag.

CROQUISUNDERVISNING
Croquistegning afholdes både som ef-
termiddagshold og aftenhold i tidsrum-
mene kl. 14.45-16.45 og kl. 17-19. Un-
derviserne Bodil Høyer og Lisa Marie 
Frost står skiftevis for undervisningen. 
Prisen er 60 kr. pr. gang og forudsætter, 
at man har årskort til museet. Husk, at 
du som årskortholder får 10% i muse-
umsbutikken samt i cafeen, der også 
serverer aftensmad tirsdag til fredag.

MULTIMUSIKER 
GUSTAF LJUNGGREN
Gustaf Ljunggren er en svensk musiker, 
komponist og kapelmester, bosat i Kø-
benhavn. I det danske og internationale 
musikliv er Ljunggren kendt som en 
ægte multiinstrumentalist, der beher-
sker såvel træblæs, klaviaturer, guitar, 
bas, mandoliner, bratsch og steelguitar. 
Han har samarbejdet med utallige 
danske og internationale kunstnere. I 
Danmark er Ljunggren for den bredere 
befolkning kendt som den svenske ka-
pelmester i Anders Lund Madsens Det 
nye talkshow på DR1, hvor han, udover 
at agere tavs sidekick til programvær-
ten, akkompagnerede store kunstnere 
til hver udsendelse, heriblandt Kim 
Larsen, Sort Sol, Ryan Adams, Lill Lind-
fors, Jamie Cullum, Nik og Jay, Oh Land 
og mange flere. 

BLOMSTERKURSER
I forbindelse med særudstillingen om 
Blomster-Jensen afholdes blomster-
kurser fire tirsdag eftermiddage. Her 
kreerer vi smukke dekorationer, som 
du selvfølgelig får med hjem. Medbring 
egen saks samt fornuftigt tøj, i tilfælde 
af kurset foregår udendørs. Tilmelding 
nødvendig. Begrænset antal pladser.

UDVALGTE AKTIVITETER CAFEEN TILBYDER

PÅSKEFROKOST 
Fredag 30. marts samt 
mandag 2. april kl. 12-15 
serverer cafeen stort 
påskebord med alle 
tilhørende lækkerier. 
Pris 225 kr.  
(ekskl. drikkevarer)  
Halv pris til børn u. 12 år

GRUNDLOVSDAG 
Tirsdag 5. juni kl. 12-15 
tilbyder cafeen stor og 
velsmagende frokost-
buffet med to stege og 
alskens tilbehør. 
Pris 195 kr.  
(ekskl. drikkevarer)  
Halv pris til børn u. 12 år

SKT. HANS 
Lørdag 23. juni kl. 18  
serverer cafeen  
Skt. Hans middag.  
Reservation nødvendig.
Pris 195 kr.  
(ekskl. drikkevarer)  
Halv pris til børn u. 12 år

RESERVER PLADS TIL  
OVENSTÅENDE  
MADARRANGEMENTER VIA 
BILLETTO.DK

Cafeens chevre chaud med 
blomster

ARRANGEMENTER OG CAFEEN

Billet til arrangementer giver auto matisk adgang til 
museets udstillinger.

Vi anbefaler altid pladsreservation. Ved arrangemen-
ter i søjlesalen får du dit navn på en stol, med placering 
ud fra først-til-mølle-princippet.

Vi sælger billetter online  til alle vores arrangementer 
via billetto.dk. 

Ligesom i teatret kan du med fordel bestille og betale 
aftensmad og drikkevarer i cafeen, før du går ind til et 
arrangement. 

HUSK – ÅRSKORTHOLDERE FÅR 10% RABAT
PÅ MAD OG DRIKKE I CAFEEN
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J.L. Jensen, Kamelier og  
rhododendron, 1852
Statens Museum for Kunst 
©SMK Foto

ET BLOMSTRENDE FORÅR PÅ MALERISAMLINGEN

FOREDRAG

30. JANUAR
DEN HELENDE NATUR
Psykolog Dorthe Djernis

6. FEBRUAR
SPISELIGE BLOMSTER
Forfatter Aiah Noack

23. FEBRUAR 
INDVIELSE AF  
INSTALLATION 
Kunstner Rebecca 
Louise Law og muse-
umsinspektør Maren 
Bramsen

27. FEBRUAR
BLOMSTEN SOM MOTIV  
I BAROKKEN
Museumsinspektør fra 
SMK Eva de la Fuente 
Pedersen

14. MARTS
VÆRKPRÆSENTATION 
Kunstner Katja Bjørn

10. APRIL
BLOMSTER-JENSEN OG 
HANS KVINDELIGE ELEVER
Etnolog Inge Panduro

17. APRIL
BLOMSTEN SOM MOTIV  
I DET MODERNE
Inspektør ved  
Thorvaldsens Museum 
Jonas Bencard

15. MAJ
J.L. JENSENS  
BLOMSTERUNIVERS
Mag.art. og gæstekura-
tor Marie-Louise Berner

UDVALGTE 
AKTIVITETER

11. OG 18. FEBRUAR
FAMILIEOMVISNING 
i Blomster-Jensen

6. OG 13. MARTS
BLOMSTERKURSER

16. MARTS
SMAG PÅ KUNSTEN
Frugt og bær i vin, i mad 
og på lærred

20. MARTS
SANKETUR – FORÅRETS 
SPÆDE URTER
Sankeguide Julie Swane

20. APRIL
SMAG PÅ KUNSTEN
1800-tallets bohemeliv, 
absint og mad

21. APRIL
FAMILIEUDFLUGT OM  
JAGT OG VILDT
Friluftsvejleder  
Frederik Gehrke

24. APRIL
SANKETUR – FORÅRS-
URTER OG BLOMSTER
Sankeguide Julie Swane

8. MAJ
SANKETUR 
 – STRANDENS URTER
Sankeguide Julie Swane

20. OG 27. MAJ
HAVEVANDRING

26. MAJ
FAMILIEUDFLUGT OM  
BÅL- OG JAGTMAD
Friluftsvejleder Frederik 
Gehrke

29. MAJ OG 19. JUNI
BLOMSTERKURSER

12. JUNI
FANTASILATER 
– EVENTYRLIGE BLOMSTER-
SALATER
Forfatter Aiah Noack

16. JUNI
FAMILIEUDFLUGT  
– PÅ JAGT I VANDKANTEN
Friluftsvejleder Frederik 
Gehrke
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Jens Hage,  
Selvportræt

Kommende særudstilling
Jens Hage
26. august – 30. december 2018

Vi glæder os til en stor udstilling med tegneren 
og illustratoren Jens Hage (f. 1948), kendt fra 
Blæksprutten og Berlingske. Hans karikaturer 
er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og 
de udgør tilsammen et stykke Danmarkshisto-
rie. Tusindvis af tegninger er blevet gennem-
gået, og vi præsenterer et gensyn med de sidste 
årtiers vigtige begivenheder og personligheder 
i værker, der emmer af humor, bid, erotik og 
menneskeklogskab.

Jens Hage er i slægt med museets stifter, 
 Johannes Hage (1842-1923). Jens Hage fylder 
70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling 
fylder 110 år. Med udstillingen sætter museet et 
overordnet fokus på humor og karikaturens 
rolle i kunst og kultur.



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


