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Mod 1800-tallets slutning skildrede Ring og Brendekilde på ærlig vis 
livet på landet, som de begge kendte indefra. Billedernes stemning 
veksler mellem smerte og idyl og fører os tilbage til en brydningstid, hvor 
realisme og symbolisme optog sindene på skift. Samtidig malede Viggo 
Johansen mennesker og landskaber på Skagen.

På Malerisamlingen holder vi foredrag og ser film om  perioden. Vi læser 
både Henrik Pontoppidan og samtidsrealisme. Bille August fortæller. 
Traditioner som familieom visninger, halloweenfest og juletræssalg 
præger sæsonen, og den succesfulde broderikreds fortsætter med 
almue inspireret stråbroderi. Cafeen serverer bondemad, mens  butikken 
tilbyder økologiske naturprodukter og gammeldags legetøj.

På den musikalske front glæder vi os til en koncertrække sammensat af 
Nikolaj Koppel, der fortæller om de tre musikal ske grundbegreber – 
rytme, harmoni og melodi – fremført af stjernepianisten Alexander 
McKenzie og gæster. Carl Nielsen indgår naturligvis.

Samtidig er vi stolte af at kunne præsentere et nyt kunstnerisk projekt 
med Anja Franke, der med afsæt i Nivås stærke historie og med hjælp fra 
områdets skolebørn skaber skulpturen ’Jordhund’. 

Velkommen til et inspirerende efterår på 
Nivaagaards Malerisamling!

Andrea Rygg Karberg
Museumsdirektør

Nivaagaards Malerisamling støttes i 2019 af:
Fredensborg Kommune og Bergiafonden samt Aage & Johanne Louis-
Hansens Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, 
Den Berlingske Fond, Dronning Margrethes 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, Ny Carlsbergfondet og 15. Juni Fonden.

Andrea Rygg Karberg, Museumsdirektør

Forside: H.A. Brendekilde, Paa forbudne veje, 1886 (udsnit).
Brandts – Museum for Kunst & Visuel Kultur.
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Viggo Johansens akvareller
27. juni – 1. september 2019

Viggo Johansen, Køer pa en 
mark en solskinsdag nær den 
gamle kirke, 1909. 
Skagens Kunstmuseer

Med akvareller udlånt af Skagens Kunst-
museer viser Nivaagaards Malerisamling hen-
over sommeren en udstilling med værker af 
skagensmaleren Viggo  Johansen (1851 – 1935). 
I godt 60 fine små studier har Viggo Johansen 
indfang et landskabet omkring Skagen og andre 
steder. Kunstneren skaber figurer og bevægel-
se med enkle streger og flydende farve flader. I 
tilknytning til udstillingen er der indrettet et 
tegneværksted, hvor publikum selv kan prøve 
kræfter med blyant og akvarel.
 
Viggo Johansen var gift med Martha Johansen, 
som var kusine til Anna Ancher, og parret 
 havde seks børn. Viggo  Johansen har til dels 
stået i skyggen af andre kendte skagensmalere, 
men han var en del af kredsen og desuden 
 professor på Kunstakademiet, hvor han også i 
mange år var lærer på Kunstakademiets skole 
for kvinder.
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H.A. Brendekilde,
Udslidt, 1889.  
Brandts – Museum for Kunst  
& Visuel Kultur.
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Kunstnerbrødre. 
L.A. Ring & H.A. Brendekilde
22. september 2019 – 26. januar 2020

Udstillingens fokus er det usædvanlige kunst-
neriske parløb mellem kunstnerne L.A. Ring 
(1854-1933) og H.A. Brendekilde (1857-1942), 
der fandt sted i perioden 1880-1920. Begge kom 
fra fattige kår og delte i perioder både værelse 
og atelier i København.  Ring og Brendekilde 
 levede i en tid præget af store politiske og 
 sociale forandringer. Udstillingen er den ufor-
talte historie om kunstnerbrødrenes nære 
venskab og deres fælles kunstneriske ideal. De 
delte en række motiver og eksistentielle tema-
er, som de arbejdede med i 1880’ernes realis-
tiske gennembrudsværker og senere i 1890’er-
nes mere symbolsk livstolkende udtryk. Begge 
hed Andersen til efternavn og for at undgå at 
blive forvekslet tog de navn efter den landsby, 
de hver især kom fra: Ring ved Næstved og 
Brendekilde på Fyn.

Udstillingen, der er blevet til i et samarbejde 
med Randers Kunstmuseum og Brandts – 
 Museum for Kunst & Visuel Kultur  i Odense, 
byder på et fyldigt udvalg af Ring og Brendekil-
des bedste malerier samt værker i keramik og 
glas.
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Jordhund af Anja Franke
Efteråret 2019

Billedkunstner Anja Franke med 
elever fra Nivå skole er klar til 
’Store gravedag’ og efterårets 
kunstforløb med skabelsen af 
’Jordhund’. Her ses de ved en 
af hundene, der flankerer ind-
gangspartiet til Johannes Hages 
hjem, Nivaagaard.

Skulpturen ’Jordhund’ skabes henover efter-
året af billedkunstner Anja Franke. Værkets 
hovedbestanddel er gamle, defekte mursten. 
De skal findes  på  ’Store gravedag’ 17. august, 
hvor børn og voksne fra Nivå kan grave de gam-
le mursten op af jorden  omkring  Nivaagaard 
Teglværks Ringovn. Når murstenene er fun-
det, indsamles de på Nivaagaards Malerisam-
ling, og Anja Franke vil herefter starte sit 
 arbejde med opførelsen af værket.

’Jordhund’ kredser om Nivås stærke lokale for-
tælling omkring det gamle producerende tegl-
værk, med hunden som en central figur i to 
personlige fortællinger, der krydser hinanden: 
Om stifteren af Nivaagaards Malerisamling, 
Johannes Hage og hans hund – og om billed-
kunstneren Anja Franke, der voksede op med 
indsamlede Nivå-mursten i sin baghave, og 
hendes hunde. Værket handler om vores fælles 
jord, om at miste, hente hjem og være hjem-
vendt. 

Fire 6. klasser fra Nivå Skole vil i løbet af efter-
året være engageret i et gennemgående kunst-
forløb omkring projektet. 

’Jordhund’ indvies foran Malerisamlingen 
søndag den 3. november.
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JULI

Sommeren på Nivaagaards Maleri-
samling byder på en udstilling med 
skagensmaleren Viggo Johansens akva-
reller. I tilknytning til udstillingen,  
der vises i museets gamle afdeling  
– stifteren Johannes Hages oprindelige 
kunsttempel – indrettes et tegneværk-
sted, hvor publikum selv kan prøve 
kræfter med blyant og akvarel. 

LØRDAG 6. JULI KL 14-14.50
OMVISNING I MUSEETS SAMLING

NATUREN I 1800-TALLETS 
KUNST
Denne omvisning dykker ned i museets 
spændende samling af landskabs-
malerier fra det 19. århundrede og 
undersøger, hvordan naturen  af ildes i 
værkerne. Vi ser på, om billederne kan 
fortælle os noget om datidens natursyn 
og forholdet mellem natur og menne-
ske.  Der fokuseres på værker af J. Th. 
Lundbye, P.C.  Skov gaard og J.C. Dahl. 
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før. 
Gratis for årskortholdere eller  
når entreen er betalt.

SØNDAGENE 7.,14., 21. OG 28. JULI KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

VIGGO JOHANSENS 
AKVARELLER
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

Arrangementer

Med midler fra blandt andre 
støttegivere  erhvervede 
Malerisamlingen i februar et 
vidunderligt børneportræt 
fra 1827 malet af C.A. Jensen 
(1792-1870), der regnes blandt 
de bedste portrætmalere i dansk 
guldalder. Værket forestiller to 
fætre og en kusine til museets 
stifter, Johannes Hage.

Støt Nivaagaards 
Malerisamling – og vores 
indkøb af nye værker

Johannes Hage, stifteren af Nivaagaards Male-
risamling, overdrog i 1908 sin private kunst-
samling til offentligheden. Glæden ved at give 
er uløseligt forbundet med museets historie, og 
den kan du nu få del i ved selv at blive støtte-
giver. 

Nivaagaards Malerisamling indkøber fortsat 
værker til samlingen, primært inden for dansk 
guldalder. 

Vi har brug for din hjælp: Du kan blive støtte-
giver for min. 200 kr. Støttebeløbet går ubeskå-
ret til indkøb af kunst til Nivaagaards Maleri-
samling og er afgørende for, at museet har 
status som indsamlings organisation og kan 
søge om momsfradrag.

Støttebeløbet er fradragsberettiget. Tilmelding  
via vores hjemmeside eller ved henvendelse i 
museumsreceptionen.
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17. august lyder startskuddet 
til Malerisamlingens store 
kunstprojekt med de lokale 
skolebørn! Det fejres med 
en familiedag på museet 
og omkring Ringovnen 
og afsluttes med gratis 
familiekoncert med Silja 
Okking, Benjamin Koppel og 
Kaspar Jolin.

AUGUST

LØRDAG 3. AUGUST KL 14-14.50
OMVISNING I MUSEETS SAMLING

NIVAAGAARDS  
MALERI SAMLING OG  
FAMILIEN HAGE 
Omvisningen fører os gennem museets 
familiemalerier og de respektive guld-
alderkunstnere bag værkerne. Vi hører 
samtidig om herregårdens spændende 
historie, underbygget med museets 
fotostater af perioden.
Ingen tilmelding. Billetter frigives 
30 min. før. 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

SØNDAG 4. AUGUST KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

VIGGO JOHANSENS 
AKVARELLER
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

ONSDAG 7. AUGUST KL 17

PRÆSTETANKER 
OG BILLEDFORTÆLLINGER
Præst Pia Krogh Albrechtsen,  
Humlebæk, taler med publikum om 
Peter Christian Skovgaards Parti fra 
Italien, 1854. Nivaagaards Maleri-
samling.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

SØNDAG 11. AUGUST KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

VIGGO JOHANSENS 
AKVARELLER
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 13. AUGUST KL 17

ORDVANDRING
Tag med forfatter Iben Claces på tur 
i parkens ’Reservat for truede ord’, 
der netop er blevet udvidet med en 
række ’Spirende ord’. Gå på opdagelse 
i sproget og find ’døgenigt’ og ’slukøret’ 
i selskab med ’swag’, ’noia’, ’habibi’ og 
mange flere nye og gamle ord.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt. 

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 15. AUGUST KL 17

SANKETUR 
– I SKOV OG VED STRAND
Det er sensommer, og frugterne begyn-
der at modnes. Vi går med sankeguide 
Julie A. Swane mod strandengene for 
at se og smage på blomster, frø og urter. 
Medbring saks og en lille kurv.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere.

LØRDAG 17. AUGUST KL 11-20 

FAMILEDAG PÅ MUSEET!
Sommeren går på hæld, og på Maleri-
samlingen lyder startskuddet til efter-
årets store lokale kunstprojekt omkring 
skulpturen ’Jordhund’. Det fejres med 
en familiedag på museet og i Ringovnen 
– og afsluttes med et hyggeligt brag 
af en gratis familiekoncert med Silja 
 Okking, Benjamin Koppel og Kaspar 
Jolin på museumscafeens terrasse.

KL. 11-17: Almindelig åbningsdag på 
Maleri samlingen. Særudstilling med 
Viggo Johansens akvareller med tegne-
værksted for små og store i udstillingen. 

KL. 13: Ringovnen er åben. Book en
rundvisning via ringovn.dk.
(40 kr. for gæster over 15 år).

KL. 15-16.30: ’Store gravedag’ med 
billedkunstner Anja Franke foran 
Ringovnen ved Nivaagaard Teglværk.  
Der graves efter gamle mursten til brug 
for skulpturen ’Jordhund’, som skabes i 
samarbejde med skolebørn fra Nivå.

KL. 17-18: Familiekoncert – syng med på 
jazzede børnesange med Silja Okking, 
når hun giver koncert på museumscafe-
ens terrasse med saxofonist Benjamin 
Koppel og Kaspar Jolin på guitar.

KL. 17-20: Museumscafeen holder eks-
traordinært åbent med fællesspisning 
ved langborde.

’Store gravedag’ og familiekoncerten  
er gratis. Entre til museet: 80 kr. 
Gratis for  gæster u/18 år og årskort-
holdere. Aftenens ret i cafeen: 100 kr. 
Halv pris for børn u/12 år.

’Spirende ord’ i ord-reservatet i parken.

13
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SØNDAG 18. AUGUST KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

VIGGO JOHANSENS  
AKVARELLER
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 20. AUGUST KL 17
FOREDRAG

SKAGENSMALEREN  
VIGGO JOHANSEN
Hvem var Viggo Johansen? Hvorfor 
var han så anderledes – og hvordan var 
han som skagensmaler? Museums-
inspektør Mette Harbo  Lehmann fra 
Skagens Kunstmuseer gør os klogere 
på den mere ukendte skagensmaler 
og gennemgår et væld af billeder fra 
Danmarks største samling af Viggo 
Johansens værker.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 22. AUGUST KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’HJERTET BRAST  
I TONER – MED H.C. ANDERSEN 
I OPERAEN’ AF  
HENRIK ENGELBRECHT
H.C. Andersen går i operaen over 
det meste af Europa. Han oplever 
1800– tallets megastjerner som Maria 
Malibran, Giulia Grisi og Jenny Lind,  
de splinternye operaer af Verdi og 
Wagner, og han skriver hjem om den 
vilde oplevelse af at sidde i de enorme 
operahuse i Napoli, Wien og Paris. 
Bogen fører dig tilbage til Danmarks og 
Europas operaverden af i går.
Gratis.

FREDAG 23. AUGUST KL 17
FILMFREDAG

HISTORIEN OM MARIE KRØYER
Filmen fortæller historien om ægte-
skabet mellem skagensmalerne Marie 
og P.S. Krøyer. Ægteskabet udfordres 
af Krøyers tiltagende sinds lidelser 
og  Maries voksende forelskelse i den 
 svenske komponist Hugo Alfvén. 
Drama fra 2012, 1 time og 42 minutter.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

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

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

SØNDAG 25. AUGUST KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

VIGGO JOHANSENS 
AKVARELLER
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 29. AUGUST KL 17
FORFATTERFOREDRAG

HENRIK ENGELBRECHT OM  
SIN BOG ’HJERTET BRAST I 
TONER – MED H.C. ANDERSEN  
I OPERAEN’ 
Forfatter og operaekspert Henrik 
 Engelbrecht er en eftertragtet musik-
formidler. Kom og hør ham fortælle om 
Danmarks og Europas operaverden set 
gennem brudstykker af H.C. Andersens 
egne dagbøger, rejsebreve og opera-
tekster. Andersen selv kigger med fra 
Blochs mesterportræt af digteren i 
Søjlesalen.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

FREDAG 30. AUGUST KL 17

KORFREDAG
Koret Klappersangerne lader 
museums gæsterne gå på weekend med 
sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

LØRDAG 31. AUGUST 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

Michael Ancher, Viggo Johansen i sit atelier, 1875. 
Skagens Kunstmuseer.

Henrik Engelbrecht
Ny sæson for museets tegneundervisning for børn 
og unge, Rembrandts Lærlinge, starter 24. august.
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SEPTEMBER

SØNDAG 1. SEPTEMBER KL 11.15

FAMILIEOMVISNING  
& AKVARELLER:  
VIGGO JOHANSEN
Kom med, når vi tager på en rejse ind 
i Viggo Johansens dejlige Skagen. 
 Gennem sanselige øvelser, lege og 
 dialog udforsker vi hans landskabs-
akvareller. Vi slutter af i vores værksted 
med akvarelmaling. 
Familieomvisningen er gratis, når 
entreen er betalt.
Anbefalet alder 4-12 år. 

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

VIGGO JOHANSENS 
AKVARELLER
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 3. SEPTEMBER 
– SØNDAG 20. SEPTEMBER

MUSEET DELVIST LUKKET 
I forbindelse med ophængningen af den 
kommende særudstilling vil museet 
være lukket 3.-8. september (croquis og 
 Rembrandts Lærlinge undtaget).  
Fra den 10. september vil Maleri sam-
lingen og cafeen igen være åben, og 
gæsterne kan nyde en ny udstilling med 
museets egne malerier i de gamle sale. 
Frem til den 20. september vil de øvrige 
sale være delvist lukkede på grund af 
ophængning af ny særudstilling.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

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

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

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

CROQUIS
Pris 60 kr. 

KL 17

PRÆSTETANKER OG  
BILLEDFORTÆLLINGER 
Præst Charlotte Ellermann, 
 Humlebæk, taler med publikum om 
 Rembrandt Harmensz van Rijns  
Portræt af 39-årig kvinde, 1632, 
 Nivaagaards Malerisamling
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.
 
TORSDAG 12. SEPTEMBER KL 17

SANKETUR 
– I SKOV OG VED STRAND
Vi skal se og smage på blomster, frø og 
urter. Sammen med sankeguide Julie 
A.  Swane går vi på høst i sensommerens 
natur omkring Nivå Bugt Strandenge. 
Medbring saks og en lille kurv.
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere.

FREDAG 13. SEPTEMBER KL 11.15-13.15

FUGLESTEMMETUR  
– FUGLETRÆKKETS ELITE
Lille kobbersneppe, som vi kan være 
heldige at se i Nivå Bugt, kan flyve 
11.000 km i et stræk. Gå med Fugle-
værnsfondens  naturvejleder Jørn 
Larsen til fugletårnet, som altid byder 
på en god fugleoplevelse, og hør om 
fuglenes fantastiske rejser, og hvorfor 
det er så vigtigt med rastepladser som 
naturreservatet her ved Nivå Bugt. 
Afgang og afslutning ved museet.  
Begrænset antal pladser. 
Pris 60 kr. Halv pris for årskortholdere.

LØRDAG 14. SEPTEMBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

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

CROQUIS
Pris 60 kr. 

20. SEPTEMBER KL 17
FILMFREDAG

KUNSTNERBRØDRE I PARIS
Sammen forlader de barndomsbyen 
Aix-en-Provence til fordel for Pa-
ris, hvor bohemelivet som kunstner 
kalder. Men splid opstår, 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 21. SEPTEMBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

KL. 16
FERNISERING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
For årskortholdere og inviterede 
gæster.

SØNDAG 22. SEPTEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 24. SEPTEMBER KL 17
SÆROMVISNING 

BAG OM SÆRUDSTILLINGEN
Museumsinspektør Birgitte von 
Folsach viser rundt i den nye særud-
stilling og fortæller om tilblivelsen og 
temaerne i det udvalg af kunstværker, 
der indgår i udstillingen.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

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

CROQUIS
Pris 60 kr. 

16
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ONSDAG 25. SEPTEMBER 
KL 14.30-16.30 OG KL 16.45-18.45

BRODERIKREDS  
– STRÅBRODERI
I anledning af særudstillingen med Ring 
og Brendekilde introducerer Maleri-
samlingen for første gang i Danmark en 
broderikreds i stråbroderi, inspireret af 
kunstnerbrødrenes mange værker med 
strå og marklandskaber. Brodøse Ber-
the Bramsen, der også stod bag museets 
succesfulde broderikreds omkring Wil-
liam Morris-udstillingen, har udviklet 
konceptet for efterårets broderikreds, 
hvor der vil blive broderet med strå fra 
blandt andet hvede, rug og marehalm. 
Stråene, som findes i utallige nuancer, 
er tidligere blevet kaldt fattigmands-
guld, da det reflekterer et gyldent lys, 
som også Brendekilde og Ring indfanger 
i mange af deres malerier af det danske 
kulturlandskab. Der er en stor tilfreds-
stillelse i at hente materialet i den 
vilde såvel som den dyrkede natur og 
skabe sine egne unikke broderier af de 
indsamlede strå. 

Berthe Bramsen har de senere år 
arbejdet med strå som sit foretrukne 
materiale og igangsætter efterårets 
broderikreds med tre workshops  
kl. 14.30-16.30 og kl. 16.45-18.45.  
den 25. september, 2. og 9. oktober.  
Herefter mødes de tilmeldte deltagere 
om stråbroderiet på museet hver ons-
dag kl. 16-18.

Pris 450 kr. inkl. 3 workshops, 
 materialer og deltagelse i broderikreds. 
10% rabat til årskortholdere.
Tilmelding nødvendig, begrænset antal 
pladser.

KONCERTRÆKKE 

RYTME, HARMONI OG MELODI
Kurateret og præsenteret af Nikolaj  
Koppel med pianist Alexander Mc-
Kenzie ved flyglet og gæster fra musik-
kens og ballettens verden. 

Musik og billedkunst har meget tilfæl-
les. Et maleri er ofte komponeret ud 
fra en særlig rytme, og de enkelte 
former og farver indtræder i en samlet 
harmoni eller dishar moni. Tilsvarende 
findes også i musikkens sprog nogle 
grundelementer, der ligger bagved en 
kompositions fortælling og følelse. Fæl-
les for musikken og billedkunsten er 
også, at værkerne som oftest taler til os 
uden ord og på tværs af alle grænser. I 
denne koncertrække udforsker Nikolaj 
Koppel sammen med pianist Alexander 
McKenzie tre af musikkens helt grund-
læggende elementer: Rytme, harmoni 
og melodi. Undervejs hører vi skønne 
musikalske værker, både i uddrag og i 
deres helhed, fra vidt forskellige genrer 
og perioder. Koncerterne med tilhø-
rende præsentationer af Nikolaj Koppel 
finder sted i Malerisamlingens søjlesal, 
omgivet af mesterværker af L.A. Ring og   
H.A. Brendekilde.

RYTME
TORSDAG 26. SEPTEMBER KL 19.30

HARMONI
TORSDAG 24. OKTOBER KL 19.30

MELODI 
TORSDAG 14. NOVEMBER KL 19.30

Pris pr. koncert: 200 kr. 
Halv pris for årskortholdere

TORSDAG 26. SEPTEMBER KL 19.30

KLASSISK KONCERT: RYTME
Første del af efterårets koncertrække 
tager sit afsæt i rytme som virkemiddel 
– samtidig med, at vi ser nærmere på 
rytmens væsen og  rytmiske ligheder på 
tværs af genrer. Fra stenalderen til nu 
har pulsen banket gennem menneskets 
musik og dans. Fra renæssancens 
vuggeviser gennem hjerteslag i 
Schuberts evige melodier og videre til 
Prokofievs pulserende balletmusik.
Pris 200 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

Brodøse Berthe Bramsen instruerer over tre 
workshops tilmeldte deltagere i at behandle, flette 
og brodere med strå og præsenterer samtidig 
forskellige ideer for anvendelse på små
stiliserede billeder til ophæng, på accesories
eller boligens tekstiler.

Nikolaj Koppel og Alexander McKenzie står bag sæsonens klassiske koncertrække på Malerisamlingen.

18 19
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FREDAG 27. SEPTEMBER KL 17

KORFREDAG
Kokkedal Kor lader museumsgæsterne 
gå på weekend med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

LØRDAG 28. SEPTEMBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

SØNDAG 29. SEPTEMBER KL 12-15

BONDEMIDDAG I CAFEEN
Cafeen serverer i anledning af særud-
stillingen bondemiddag.
Pris 145 kr. Halv pris for børn u. 12 år. 
10% rabat til årskortholdere.
(s. 37) 

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

OKTOBER

TIRSDAG 1. OKTOBER KL 17-18.30

YOGA PÅ MUSEET 
Nyd en efterårsaften med yoga ved 
instruktør Barbara Hage fra
foreningen Dansk Yoga på museet 
efterfulgt af en skål suppe og en 
danskvand i cafeen. 
Samlet pris 185 kr./125 kr. for  
årskortholdere.
Medbring egen yogamåtte og tæppe.

ONSDAG 2. OKTOBER 
KL 14.30-16.30 OG KL 16.45-18.45

BRODERI WORKSHOPS 
Brodøse Berthe Bramsen introducerer 
tilmeldte deltagere i stråbroderiets 
glæder. 
(s. 18)

KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr. 

KL. 17

PRÆSTETANKER OG 
BILLEDFORTÆLLINGER
Præst Kirsten Johansen, Karlebo, taler 
med publikum om H.A. Brendekildes 
En Landevej, 1893, Statens Museum  
for Kunst.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt. 

TORSDAG 3. OKTOBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’NATTEVAGT’ 
AF HENRIK PONTOPPIDAN
Pontoppidan skrev i 1894 den lille 
roman ’Nattevagt’ med inspiration fra 
de samtidige billedkunstnere Ring og 
Brendekilde. Romanen skildrer den 
radikale maler Jørgen ”røde” Hallager, 
der kæmper indædt mod den nye tids 
”tandløse” kunst og politiske slaphed. 
Det går ud over hans tidligere ven og 
kampfælle, maleren Thorkild Drehling, 
som han anklager for af have svigtet de 
politiske idealer.
Bemærk: Bogen forhandles ikke i øjeblik-
ket, men findes som e-bog.
Gratis

FREDAG 4. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG

CARL NIELSENS BARNDOM
Filmen følger Carl Nielsen i tre hoved-
afsnit som henholdsvis 9, 14 og  
18 årig og fortæller hans kamp for at 
slå igennem musikalsk, på trods af sin 
fattige baggrund.
Drama fra 1994, 2 timer og 5 minutter.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

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

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

KL. 14-14.50
OMVISNING I MUSEETS SAMLING

GULDALDEREN PÅ 
MALERISAMLINGEN
I en tid præget af skelsættende poli-
tiske og økonomiske uroligheder blev 
der skabt skønne harmoniske billeder 
– med motiver hentet fra studieture 
i udlandet samt de nære omgivelser 
i Danmark. Vi går på opdagelse i den 
danske guldalder, som er rigt repræsen-
teret på Malerisamlingen. 
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før. 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

Henrik Pontoppidan (1857-1943) tegnede i sin lille 
kunstnerroman ’Nattevagt’ et samtidsbillede af Ring 
og Brendekilde. Vi læser romanen og ser desuden 
Bille Augusts filmatisering af Pontoppidans ’Lykke-
Per’. Foto: Bridgeman Art Library / Ritzau Scanpix

Malerisamlingen følger op på succesen fra i januar 
med yoga på museet ved instruktør Barbara Hage. 
Her gengivet i Jens Hages streg, 1995.
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SØNDAG 6. OKTOBER

FAMILIEOMVISNING 
& LERVÆRKSTED: 
KUNSTNERBRØDRE

KL 11.15 -12.00
Tag hele familien med, når vi i fælles-
skab bliver klogere på de to kunstner-
brødre L.A Ring og H.A Brendekilde. 
På omvisningen skal vi både tegne, lave 
øvelser og høre spændende historier 
om de to store kunstnere og deres 
samtid. 

KL 12-15
Museets huskunstner Marina Pagh 
tager imod børn i alle aldre i vores 
 ler værksted, når vi går i Ring og Brende-
kildes keramikspor. Marina hjælper 
børnene godt på vej med teknikker og 
ideer til at formgive ler. 
Familieomvisning og værksted er gratis, 
når entreen er betalt.

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

KL 15.00-16.30

KAGEBORD I CAFEEN
(s. 37) 
Pris 125 kr. pr. person ad libitum.
75 kr. for børn u. 12 år.
10% rabat til årskortholdere.

TIRSDAG 8. OKTOBER KL 17
FOREDRAG

DET GLASKLARE HJERTE 
– L. A. RING
Forfatter, dr. phil. Henrik Wivel fortæl-
ler om den kanoniserede maler L. A. 
Ring, der omkring år 1900 blev både det 
hæsliges og det skønnes maler i dansk 
kunst. Ring har malet nogle af de mest 
elskede og originale billeder i dansk 
kunsts historie. Som sand avantgarde-
kunstner brød han de gængse konven-
tioner om maleriet ned og skabte et 
nyt og gådefuldt billedsprog, samtidig 
med at han bibeholdt et fast greb om 
virkeligheden.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere. 

ONSDAG 9. OKTOBER 
KL 14.30-16.30 OG KL 16.45-18.45 

BRODERI WORKSHOPS 
Brodøse Berthe Bramsen introducerer 
tilmeldte deltagere i stråbroderiets 
glæder. (s. 18)

KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

TORSDAG 10. OKTOBER KL 17
FORFATTERFOREDRAG

CHRISTIAN DE THURAH 
OM ’NATTEVAGT’
Skal kunsten være politisk – eller 
et mål i sig selv; ”l´art pour l´art”? 
Spørgsmålene blev diskuteret heftigt 
i tiden omkring 1890 og er gennem-
gående i Henrik Pontoppidans lille 
kunstnerroman ’Nattevagt’ fra 1894. 
Cand.mag. og medlem af Pontoppidan 
Selskabet, Christian de Thurah, sætter 
’Nattevagt’ ind i samtidens politiske og 
kunstneriske kontekst og fremhæver de 
tætte tråde, der er mellem romanen og 
malerne L.A. Ring og H.A. Brendekilde.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

FREDAG 11. OKTOBER KL 17

KORFREDAG
Sletten Kor lader museumsgæsterne gå 
på weekend med sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

SØNDAG 13. OKTOBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 15. OKTOBER KL 17-18.30

YOGA PÅ MUSEET 
Nyd en efterårsaften med yoga  
ved instruktør Barbara Hage fra
foreningen Dansk Yoga på museet 
efterfulgt af en skål suppe og en  
danskvand i cafeen. 
Samlet pris 185 kr./125 kr. for års-
kortholdere.
Medbring egen yogamåtte og tæppe.

ONSDAG 16. OKTOBER KL 11-14

EFTERÅRSFERIEDAG MED 
RINGOVNEN
Nivaagaard Teglværks Ringovn har 
tændt op i smedjen og giver rundvis-
ninger kl. 11.30 og kl. 14. Entrebillet til 
Malerisamlingen giver gratis adgang. 
Årskortholdere 20 kr.

KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS  
– STRÅBRODERI
Vi broderer i anledning af sær-
udstillingen med strå! 
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

Henrik Wivels foredrag om L.A. Ring kan opleves 
den 8. oktober.

Tag børnene med på Ringovnen i efterårsferien.
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FREDAG 18. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG

PELLES REJSE
I slutningen af det 19. århundrede 
 ankommer en båd til Bornholms 
kyst fyldt med svenske immigranter, 
heriblandt Lasse og hans søn Pelle, der 
drømmer om et bedre liv, men mødes  
af modstand fra de lokale. 
Drama fra 1987, 2 timer og 37 minutter.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

SØNDAG 20. OKTOBER KL 12-15

BONDEMIDDAG I CAFEEN
(s. 37) Pris 145 kr. Halv pris for børn  
u. 12 år. 10% rabat til årskortholdere.

SØNDAG 20. OKTOBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 22. OKTOBER KL 17
FOREDRAG

H.A. BRENDEKILDE
Forfatter Ralph Sonne fortæller om 
Brendekildes betydelige bidrag til det 
danske socialrealistiske maleri. Hans 
udskæring af billedrammer var en del 
af maleriet, derudover designede han 
Kähler keramik, glaskunst og kobbertøj. 
Ralph Sonne præsenterer Brendekilde 
gennem udvalgte hovedværker og kom-
menterer på, hvorfor en enestående 
dygtig kunstner vælger at blive gartner 
sine sidste 25 år og tilsyneladende 
klinge af i sin samfundskritik til fordel 
for en idyllisering af landbolivet. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

TORSDAG 24. OKTOBER KL 19.30

KLASSISK KONCERT: 
HARMONI
Anden del af efterårets koncertrække 
kurateret og præsenteret af Niko-
laj Koppel med pianist Alexander 
Mc Kenzie ved flyglet og en gæst fra 
musikkens verden. Vi dykker ned 
i  musikhistorien fra den klassiske 
musik til nutidens pop og får fantasti-
ske eksempler på harmonisering og 
 harmoniske nybrud i musikken. Kom-
ponisterne blander farver og klange i 
deres paletter Fra Bachs rene primær-
farver over Ravels impressionis tiske 
akvareller og videre til Messiaens eksta-
tiske og synæste siske modi.
Pris 200 kr. Halv pris for årskort-
holdere

FREDAG 25. OKTOBER KL 17

KORFREDAG
Hørsholm-Koret lader museums-
gæsterne gå på weekend med sang og 
fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

LØRDAG 26. OKTOBER 

HALLOWEEN PÅ MUSEET 

KL. 11-14 
SKÆR DIN EGEN GRÆSKARLYGTE
Medbring dit eget græskar, eller køb et 
på museet og få hjælp af vores hus-
kunstner Sisse Hoffmann til inspiration 
og teknikker, når vi skærer skægge og 
uhyggelige græskarlygter. Der vil også 
være mulighed for at lave skræmmende 
flot halloweenpynt.
Gratis. Ingen tilmelding.

KL.17.30-20
NAT PÅ MUSEET
Traditionen tro forvandler vi igen 
 Malerisamlingen til et ægte spøgelses-
hus! Gå på skattejagt på museet efter 
lukketid, lav uhyggelige masker med 
vores huskunstner og dekorer skræm-
mende cupcakes. Der kan købes blod-
dryppende aftensmad, saft og kage i 
cafeen. Dansere fra Dansk Danseteater 
afrunder aftenen med rædselsvækken-
de dødedans i Søjlesalen. Kom udklædt 
– og husk en lommelygte!
Gratis. Ingen tilmelding.

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 29. OKTOBER KL 17

SÆROMVISNING VED 
MUSEUMSDIREKTØREN
Museumsdirektør Andrea Rygg  
Karberg fortæller om den nye  
ophængning af museets faste samling  
i Johannes Hages oprindelige  
kunsttempel.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
Vi broderer i anledning af sær-
udstillingen med strå! 
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

Halloween på Malerisamlingen byder på græskar-
værksted om dagen, skattejagt mellem kunstvær-
kerne efter lukketid og dødedans med dansere fra 
Dansk Danseteater.
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TORSDAG 31. OKTOBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’EN DAG VIL VI 
GRINE AF DET’ 
AF THOMAS KORSGAARD
Ring og Brendekilde var socialreali-
ster i deres tid – Thomas Korsgaard 
er det i vores. Hans seneste roman er 
fortællingen om Tue, der vokser op 
i et hjem, hvor børn overlades til sig 
selv, og hvor voksne ikke rigtig magter 
at være forældre. Det er en fortælling 
om ensomhed og fysisk og psykisk vold 
som en del af hverdagen, men samtidig 
en lun og ikke-fordømmende karak-
teristik af livet i en hårdt prøvet familie, 
hvor realiteterne sjældent lever op til 
intentionerne. 
Gratis.

NOVEMBER

FREDAG 1. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG

EN FATTIG BONDES 
HANDLINGER
Filmen fører os tilbage til det landlige 
Danmark i 1850’erne. Vinteren nærmer 
sig, og den gamle bonde Jens frygter, 
at han og familien kommer til at sulte. 
Jens lader datteren gifte med naboens 
søn i håb om, at en alliance imellem de 
to familier kan bringe dem bedre tider. 
Drama fra 2018, 1 time og 44 minutter. 
Gratis.

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

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

KL. 14-14.50
OMVISNING I MUSEETS SAMLING

TROENS BILLEDER
Nivaagaards Malerisamling indeholder 
en værdifuld samling af malerier med 
religiøst og mytologisk indhold. På 
denne omvisning går vi på jagt efter 
det guddommelige i alt fra barokkens 
portrætter og renæssancens allegoriske 
motiver til guldalderens landskabs-
malerier.
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før. 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

SØNDAG 3. NOVEMBER KL 14 
FERNISERING 

ANJA FRANKE. JORDHUND
Skulpturen ’Jordhund’, skabt over 
gamle mursten fra lokalområdet af 
billedkunstner Anja Franke, står klar til 
indvielse foran Malerisamlingen. 
Nivå-borgere har været med til at ind-
samle stenene, og skolebørn har været 
engageret i gennemgående kunstforløb 
omkring projektet. Alle er inviteret med 
til udendørs fernisering – også hunde 
i snor. Der serveres varm kakao ved 
ferniseringen. 

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

KL 15.00-16.30

KAGEBORD I CAFEEN 
(s. 37)
Pris 125 kr. pr. person ad libitum.
75 kr. for børn u. 12 år.
10% rabat til årskortholdere.

TIRSDAG 5. NOVEMBER KL 17
FOREDRAG

LYSETS KRAFT 
– I BILLED KUNSTEN OG 
FOTOGRAFIET
Billedkunstnere som Ring og Brende-
kilde arbejdede i særlig grad med lyset
i kompositionerne af deres malerier.
Kunstmaleres brug af lys i billeder har 
gennem tiden og frem til i dag været til 
stor inspiration for fotografers skabelse 
af billeder. Gertrud Oelsner, direktør 
for Den Hirschsprungske Samling, har 
i flere sammenhænge beskæftiget sig 
med billedkunstneres betydning for 
 fotokunsten og giver her et indblik i ly-
sets dimensioner fra maleri til fotografi.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere. 

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
Vi broderer i anledning af sær-
udstillingen med strå! 
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

KL. 17

PRÆSTETANKER OG 
BILLEDFORTÆLLINGER
Præst Jon Skjold Henriksen,  
Asminderød/Grønholt, taler med  
publikum om H.A. Brendekildes  
Udslidt, 1889. Brandts – Museum for
Kunst & Visuel Kultur.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt. 

Et af mange eksempler på lysets kraft i billed-
kunsten, som Gertrud Oelsner fortæller om  
5. november. Her ses L.A. Rings Sommerdag ved 
Roskilde Fjord, 1900. Randers Kunstmuseum.

Forfatter Thomas Korsgaard besøger Malerisam-
lingen 7. november. Læsekredsen samles på museet 
om hans seneste roman ugen forinden.



28 29

TORSDAG 7. NOVEMBER KL 17
FORFATTERFOREDRAG

THOMAS KORSGAARD
Omgivet af Ring og Brendekildes 
social realistiske værker fra forrige 
århundrede i Søjlesalen vil forfatter 
Thomas Korsgaard fortælle om sit 
tag på realismen i dag. Han har siden 
debutromanen i 2017 ’Hvis der skulle 
komme et menneske forbi’ opnået stor 
anerkendelse fra såvel anmeldere som 
læsere. Foredraget tager udgangspunkt 
i hans seneste selvbiografiske udgivelse 
’En dag vil vi grine af det’, som er en 
forlængelse af debutromanen og tager 
afsæt i hans egen opvækst i Nørre 
Ørum. 
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

FREDAG 8. NOVEMBER KL 17

KORFREDAG
Gospelkoret Old Stars lader museums-
gæsterne gå på weekend med sang og 
fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

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

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

SØNDAG 10. NOVEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 12. NOVEMBER KL 17
TALK

HVILKE VÆRKER VAR 
’GULD’ I GULDALDEREN?
Med udgangspunkt i sit roste værk 
’Guldalderens billedverden’ samtaler 
kunsthistoriker Charlotte Christensen 
med museumsinspektør Birgitte von 
Folsach om den kunst, der reelt var 
den mest populære og sete i Danmark 
i guldalderen – og som sjovt nok ikke 
er synonymt med den kunst, der i vore 
dage bedømmes som den bedste og 
vigtigste fra tiden. Hvilke kunstnere 
var de mest udstillede? Hvad købte 
kunstsamlerne? Charlotte Christensen 
giver et nyt kulturhistorisk perspektiv 
ind i guldalderens kunstverden.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere. 

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
Vi broderer i anledning af sær-
udstillingen med strå! 
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

TORSDAG 14. NOVEMBER KL 19.30

KLASSISK KONCERT: MELODI
Tredje og sidste del af efterårets 
koncert  række kurateret og præsen-
teret af Nikolaj Koppel med pianist 
Alexander McKenzie ved flyglet og en 
gæst fra ballettens verden. Hvordan kan 
man med kun 12 toner blive ved med 
at skabe nye, spændende melodier, der 
aldrig er hørt før? Tag med på en rejse 
ind i melodiens anatomi, hvor vi ser 
nærmere på melodiernes mestre fra 
Mozart til Beatles; hvad der sker i hjer-
nen, når man ikke kan slippe en melodi, 
og hvorfor musik og ikke mindst musik-
kens bedste melodier kan udtrykke 
følelser, hvor ord må give op. 
Pris 200 kr. Halv pris for årskort-
holdere

FREDAG 15. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG

PETER SIDENIUS
Filmen er baseret på Henrik Pontoppi-
dans klassiske roman om den unge am-
bitiøse Peter Sidenius, kaldet Per. Per 
drager fra Jylland til København for at 
realisere sine ambitiøse projekter, hvor 
han samtidig bliver en del af storbyens 
selskabsliv.
Drama fra 2018, 2 timer og 42 minutter. 
Gratis.

LØRDAG 16. NOVEMBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

SØNDAG 17. NOVEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 19. NOVEMBER KL 17
FOREDRAG

KÄHLERS VÆRKSTED 
– DE TIDLIGE ÅR
I den begyndende industrialisering 
fandtes i Næstved et lille miljø af bil-
ledkunstnere, som dyrkede landskabs-
maleriet på den nærliggende Mogen-
strup Ås – og fremstillede keramik hos 
Kähler. L.A. Ring og H.A. Brendekilde 
blev de første af en lang række kunst-
nere, som værkstedet kom til at arbejde 
sammen med. Keramiker og forfatter 
Peder Rasmussen fortæller om de tid-
lige, spændende år på Kählers keramik-
fabrik og fremviser fotos, malerier og 
keramiske værker fra tiden.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

L.A. Ring, Pottemageren Herman Kähler i sit værk-
sted, 1890. Randers Kunstmuseum. Foredrag om 
Kählers værksted 19. november.
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KL 16-18 

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
Vi broderer i anledning af sær-
udstillingen med strå! 
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

FREDAG 22. NOVEMBER KL 17

KORFREDAG
Frederiksborg Kammerkor lader muse-
umsgæsterne gå på weekend med sang 
og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

LØRDAG 23. NOVEMBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

SØNDAG 24. NOVEMBER KL 12-15

BONDEMIDDAG I CAFEEN
(s. 37)
Pris 145 kr. Halv pris for børn u. 12 år. 
10% rabat til årskortholdere. 

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

TIRSDAG 26. NOVEMBER KL 17
TALK

BILLE AUGUST OM AT SKABE 
HISTORISKE FILM 
Filminstruktør Bille August har skabt 
en række markante film fra opbrudsti-
den omkring Ring og Brendekilde heri-
blandt ’Pelle Erobreren’, og ’Lykke-Per’. 
Han samtaler med journalist Niels Frid 
om, hvordan man filmmæssigt arbejder 
med at skabe kraftfulde fortællinger 
fra den historiske tid: Hvilke greb gør 
man sig gennem skabelsesprocessen – 
fra manuskript til sceneoptagelser og 
instruktion af skuespillerne? 
Pris 100 kr. Halv pris for 
årskortholdere.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
Vi broderer i anledning af sær-
udstillingen med strå! 
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

TORSDAG 28. NOVEMBER KL 17
LÆSEKREDS

VI LÆSER ’BÅDENS NAVN’ 
AF KIM FUPZ AAKESON
Susanne og Mogens er gift. Hun er 
fængselspræst, og han arbejder i 
Arbejds skadestyrelsen. De bor i et 
række hus og har altid været sammen. 
Nu er han begyndt at se frem mod pen-
sionen og vil købe en båd. Hun bryder 
sig hverken om både eller om havet. 
Kim Fupz Aakesons samtidsrealisme 
er både spiddende og humoristisk. 
’Bådens navn’ blev nomineret til DR 
Romanprisen 2019.
Gratis

FREDAG 29. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG

DET ALLERSIDSTE PORTRÆT
Portræt af det umage venskab på tværs 
af alder, mellem forfatter og kunst-
elskeren James Lord og kunstneren 
Alberto Giacometti. Mødet mellem de 
mænd opstår i 1964, da James Lord 
rejser til Paris for at sidde model for 
Giacometti.
Drama fra 2017, 1 time og 30 minutter.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

LØRDAG 30. NOVEMBER 
KL 11-13 OG KL 13.15-15.15

REMBRANDTS LÆRLINGE
Tegneundervisning for børn og unge.
Forudgående indmeldelse nødvendig. 
(s. 35)

DECEMBER

LØRDAGE OG SØNDAGE I DECEMBER
(7.-22. DECEMBER) KL 10-16

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

SØNDAG 1. DECEMBER

FAMILIEDAG 
FØRSTE SØNDAG I ADVENT

KL 12-14
Vi stiller et bord op i udstillingen og 
klip per julepynt, mens vi lytter til 
klas sisk julemusik i de stemningsfulde 
omgivelser.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

KL 14 
ELLEN HILLINGSØ LÆSER JULEEVENTYR
Oplev Ellen Hillingsø læse juleeventyr 
af H.C. Andersen.
Pris 100 kr. Halv pris for gæster u. 18 år 
og årskort holdere.

KL 12-15
JULEBUFFET I CAFEEN
Cafeen serverer en lækker klassisk 
Julebuffet med det hele (s. 37)
Pris 165 kr. Halv pris for børn u. 12 år. 
10% rabat til årskortholdere. 

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

Bille August samtaler med Niels Frid om sine 
historiske film den 26. november. Fotograf Sam 
Emerson.
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ONSDAG 4. DECEMBER 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
Vi broderer i anledning af sær-
udstillingen med strå! 
For tilmeldte deltagere (s. 18) 

KL 17

PRÆSTETANKER OG
BILLEDFORTÆLLINGER
Præsterne Karina Juhl Kande, Karlebo, 
og Hans-Henrik Ross, Humlebæk, taler 
med hinanden og publikum om L.A. 
Rings Aften, 1887, Statens Museum for 
Kunst. Præsterne, der også varetager 
en sorggruppe i Humlebæk og Karlebo 
sogne, vil undervejs berøre emnet sorg 
ud fra Rings billede.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt. 

TORSDAG 5. DECEMBER KL 17
FORFATTERFOREDRAG

KIM FUPZ AAKESON
Han er en af Danmarks mest produktive 
forfattere og dækker stort set samtlige 
genrer. Kim Fupz Aakeson har skrevet 
manuskripter til en række af nyere 
dansk films største succeser og har som 
forfatter opnået stor anerkendelse med 
sine mange børnebøger. I aften skal 
vi høre ham fortælle om sin seneste 
anmelderroste voksenroman ’Bådens 
navn’, og hvordan han i sit forfatterskab 
bruger hverdagsrealismen som greb.
Pris 100 kr. Halv pris for årskort-
holdere. 

FREDAG 6. DECEMBER KL 17

KORFREDAG
Sangkoret Cantarellerne lader 
museums gæsterne gå på weekend med 
sang og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

LØRDAG 7. DECEMBER KL 14-14.50
OMVISNING I MUSEETS SAMLING

FRA NATIONAL ROMANTIK 
TIL SOCIAL REALISME
Med udgangspunkt i værker af blandt 
andre Købke, Lundbye og Skovgaard ser 
vi på guldalderens nationalromantiske 
fremstillinger af verden, og hvordan 
overgangskunstneren Bloch afilder 
virkeligheden. Vi slutter af med de vær-
ker i særudstillingen, som fremstiller 
den socialrealistiske side i kunsten. 
Ingen tilmelding. Billetter frigives  
30 min. før. 
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

SØNDAG 8. DECEMBER KL 12-15

JULEBUFFET I CAFEEN
(s. 37)
Pris 165 kr. Halv pris for børn u. 12 år. 
10% rabat til årskortholdere. 

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18 

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
For tilmeldte deltagere (s. 18)

TORSDAG 12. DECEMBER KL 19.30

FREDENSBORG SLOTSKIRKES 
PIGEKOR
Pigekoret synger julen ind.
Pris 150 kr. Halv pris for årskort-
holdere.

FREDAG 13. DECEMBER KL 17
FILMFREDAG

KVARTETTENS SIDSTE TID
Medlemmerne af en verdensberømt 
strygekvartet kæmper for at holde 
sammen efter mange års venskab og 
samarbejde. Under overfladen truer 
sygdom, store egoer og lidenskaber med 
at splitte kvartetten ad. 
Drama fra 2012, 1 time og 45 minutter.
Gratis for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.

SØNDAG 15. DECEMBER KL 12-15

JULEBUFFET I CAFEEN
(s. 37)
Pris 165 kr. Halv pris for børn u. 12 år. 
10% rabat til årskortholdere. 

KL. 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

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

CROQUIS
Pris 60 kr.

KL 16-18

BRODERIKREDS 
– STRÅBRODERI
For tilmeldte deltagere (s. 18)

FREDAG 20. DECEMBER KL 17

KORFREDAG
Gladsaxe Kammerkor lader museums-
gæsterne gå på weekend med sang
og fællessang.
Gratis for årskortholdere eller når
entreen er betalt.

SØNDAGENE 22. OG 29. DECEMBER KL 14
INTRODUKTION TIL SÆRUDSTILLING

KUNSTNERBRØDRE. 
L.A. RING & H.A. BRENDEKILDE
30 min. Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.

Kim Fupz Aakeson besøger Malerisamlingen 
5. december. Fotograf Robin Skjoldborg.
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GRATIS OMVISNINGER OG 
INTRODUKTIONER
I forbindelse med særudstillingerne 
gives der hver søndag kl. 14 en gratis 
introduktion (30 min.). Omviseren 
tilpasser introduktionen til antallet 
af deltagere, som kan foregå i særud-
stillingen eller i museets egen kunst-
samling. Første lørdag i hver måned 
tilbydes museets gæster en omvisning 
i et udvalgt emne fra den faste samling. 
Der kan ikke reserveres plads til hver-
ken introduktioner eller omvisninger. 
Begge gratisformater er kun for enkelt-
personer. For grupper over 9 personer 
kontaktes Marianne Hasle mh@niva-
agaard.dk for booking af omviser. 

REMBRANDTS LÆRLINGE
Vi fortsætter vores tegnekurser for 
børn og unge med Marina Pagh som 
underviser. Begge hold tegner om 
lørdagen: Hold 1 er for de 8-12-årige 
kl. 11-13 og hold 2 for de 12-16-årige kl. 
13.15-15.15. Undervisningen koster 395 
kr. pr. barn pr. sæson (10-12 lørdage), 
som afsluttes med en fernisering og en 
lille gave til hver lærling. Deltagelse i 
tegnekurset kræver forudgående ind-
meldelse via billetto.dk, som gælder for 
hele sæsonen. Vi anbefaler at tilmelde 
sig i god tid for at sikre sig en plads. 

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. 

FILMFREDAGE
Sæsonens Filmfredage byder på en 
række klassikere om perioden omkring 
og umiddelbart efter Ring og Brendekil-
de. De originale filmtitler er beskyttet 
af ophavsret og er ændret med danske 
titler i det offentlige program. De 
originale titler kan fås ved henvendelse 
til museet.

UDVALGTE AKTIVITETER

ÅRSKORT 
Vi  tilbyder to typer årskort. Et almin-
deligt årskort (250 kr.) giver gratis 
entre til museet og adgang til et væld af 
kunstoplevelser og arrangementer: Til 
foredrag, koncerter og udflugter får du 
50 % rabat, og i butikken og cafeen gives 
10% rabat. Du inviteres også til museets 
ferniseringer og nytårskur, får sæson-
programmet tilsendt to gange årligt 
og månedlige nyhedsbreve. Årskortet 
giver desuden adgang til deltagelse i 
croquistegning, gratis omvisninger, 
ordvandringer, læsekredse, filmvisnin-
ger, korkoncerter og præstetanker.

Med Årskort 1+1 (450 kr.) får du samme 
fordele som ved det almindelige årskort 
og kan derudover tage en ledsager 
gratis med i alle museets åbningsdage. 
Rabatter til arrangementer, butik og 
cafe tilfalder både indehaver af kortet 
og ledsager. Årskort til Nivaagaards 
Malerisamling er personlige.

TILMELDING OG BILLETKØB 
TIL ARRANGEMENTER
Der er et begrænset antal pladser til 
vores arrangementer, hvorfor billetkøb 
på forhånd tilrådes. Vi anbefaler at købe 
billetterne via billetto.dk. Det giver dig 
billetten i hånden hjemmefra, og du får 
den ekstra fordel, at du ved tilvalg af 
aftenens ret får kaffe og dessert med i 
prisen. 

Bemærk, at reserverede billetter skal 
afhentes senest en halv time før arran-
gementets afholdelse. Ikke afhentede 
billetter vil herefter tilgå andre gæster.

Billet til et arrangement inkluderer 
altid entre til museet.
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Børn og unge på museet
På Nivaagaards Malerisamling introducerer vi både 
de helt små og de større børn til kunstens forunderlige 
verden. Efteråret byder på flere familieomvisninger 
den første søndag i månederne, hvor vi inviterer på 
henholdsvis akvarel- og lerværksted og omvisning i 
vores særudstilling ”Kunstnerbrødre”. Vi holder vores 
årlige (u)hyggelige Halloweenfest, en ferniseringsfest 
for små og store for skulpturen ’Jordhund’, og så er 
der julehygge den første søndag i advent, hvor Ellen 
Hillingsø oplæser juleeventyr, mens der klippes og 
klistres i museets gamle afdeling. 

Børn og unge i alderen 8-16 kan følge vores populære 
tegneundervisning ’Rembrandts Lærlinge’ ved under-
viser Marina Pagh. Til dette kræves tilmelding – og 
man bør tilmelde sig i god tid for at sikre sig en plads. 
 
I museets havefoyer er der altid forskellige aktivite-
ter i børnehøjde, hvor man på egen hånd kan gå på 
opdagelse i udstillingerne og løse opgaver eller tegne 
og spille spil ved vores børnebord. Vi glæder os som 
altid til at tage imod de små museumsgæster og deres 
familier. 

SKOLETJENESTEN
Skoletjenesten tilbyder 
dialogbaseret under-
visning i de epoker, der 
findes i museets per-
manente samling samt 
undervisningsforløb i de 
skiftende særudstilling-
er. Vores undervisning 
er differentieret, og der 
vægtes lege, aktivite-
ter og variation. 

SE MERE OM MUSEETS 
TILBUD PÅ NIVAAGAARD.DK 
ELLER KONTAKT UNDER-
VISNINGSANSVARLIG 
SARA WORM TIGHE PÅ 
ST@NIVAAGAARD.DK

CAFEEN TILBYDER
Cafeen følger museets åbningstider og 
tilbyder lækre frokostanretninger, et 
fint udvalg af kager og drikkevarer samt 
i hverdagene aftenens ret til 125 kr./
65 kr. for børn u. 12 år. 
Grundet cafeens og køkkenets  
begrænsede størrelse anbefaler vi altid 
at bestille bord på forhånd: 
cafe@nivaagaard.dk / tlf. 53851017. 

SÆRTILBUD I FORBINDELSE 
MED ARRANGEMENTER
Køber du på forhånd dine billetter til 
foredrag og koncerter sammen med 
aftenens ret på billetto.dk får du kaffe 
og dessert med i prisen. 

I ANLEDNING AF SÆRUDSTILLINGEN
BONDEMIDDAG, KAGEBORD & JULEBUFFET
Cafeen har med Ring og Brende-
kildes værker ladet sig inspirere af 
den gamle bondekultur og byder på en 
række søndage med bondemiddage til 
frokost, solide kageborde og traditionel 
julebuffet.

SØNDAGENE 29. SEPTEMBER, 
27. OKTOBER, 24. NOVEMBER KL 12-15
BONDEMIDDAGE
Nyd søndagen med familien omkring 
en lækker bondemiddag i cafeen: 
Braiseret svineskank i mørk øl, æble-
havregrød, små kartofler med løvstikke 
og gulerødder.
Pris 145 kr. Halv pris for børn u. 12 år. 
10% rabat til årskortholdere. 
 
SØNDAGENE 6. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 
KL 14.30-16.30
KAGEBORD 
5 forskellige slags kager, hjemmebag, 
råcreme, rosinboller med syltetøj,  

frisk frugt. Inkl. kaffe og the. 
Pris 125 kr. pr. person ad libitum.
75 kr. for børn u. 12 år. 
10% rabat til årskortholdere. 
 
SØNDAGENE 1., 8. OG 15. DECEMBER
KLASSISK JULEBUFFET 
Kryddersild, sild med karrysalat, æg 
med dildmayo og rejer, fiskefilet med 
hjemmerørt remoulade og citron, 
hønsesalat med karry, juleskinke med 
grønlangkål, kamsteg med rødkål,  
æbleflæsk, hjemmelavet leverpostej 
med champignon og bacon, brune kar-
tofler, brie og gorgonzola med druer og 
kiks, ris á l’amande med kirsebærsauce. 
Hjemmebagt rugbrød og baguette.
Pris 165 kr. pr. person. Halv pris til børn 
u. 12 år. 10% rabat til årskortholdere. 

MORTENS AFTEN 
Søndag 10. november holder  cafeen 
 ekstraordinært åben kl. 17-20 og 
serverer 3-retters menu med klassisk 
helstegt and. Se menu på nivaagaard.dk.
Pris 295 kr. Børnemenu 125 kr.

NYTÅRSMENU UD AF HUSET 
Igen i år tilbyder cafeen nytårsmenu, 
der kan afhentes den 31. december  
kl. 12-14. Menuerne kan læses på 
hjemme siden fra oktober måned. 
Bestilling senest den 28. december. 

ÅRSKORTHOLDERE FÅR 10 % RABAT 
PÅ MAD OG DRIKKE I CAFEEN 
– VED ÅRSKORT 1+1 OGSÅ TIL 1.-3. GÆST.

RESERVATION TIL OVENNÆVNTE
ARRANGEMENTER ER NØDVENDIG: 
CAFE@NIVAAGAARD.DK ELLER 
TLF. 53851017
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Hans Scherfig, Junglebillede 
(Okapi), 1953 (udsnit). 
Privateje 

Kommende særudstilling
Hans Scherfig 
Forår 2020

Vi inviterer publikum i alle aldre til et første 
møde eller et glædeligt gensyn med Scherfigs 
vidunderlige og sælsomme univers. 

Maleren og forfatteren Hans Scherfig (1905–
1979) så aldrig selv hverken jungle eller sa-
vanne. Livet igennem drømte han om ele-
fanter, giraffer, næsehorn og aber i deres 
naturlige omgivelser. Globetrotter længslen 
skinner igennem  i hans kendteste romaner 
som Det for sømte forår og Den forsvundne fuld-
mægtig – og får frit løb i hans farveglødende 
urskovs billeder. Scherfigs billeder er viet til 
venlige og fredelige planteædende dyr – i en 
verden uden rovdyr og dræberinstinkt. 

Scherfigs fantasi fandt sin næring i Botanisk 
Have og Zoologisk Have i København. Afrika, 
Asien og Sydamerika var meget langt væk, da 
han gik i skole. I dag frygter vi, at naturens stør-
ste skabninger også snart er langt væk i tid. 
Scherfigs dyr er i dag stærkt truede dyr, som vi 
skal nyde med kærlig respekt, så længe vi kan.



HUSK – KUNST SKAL SES I VIRKELIGHEDEN!

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

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

Weekender og helligdage kl. 11-17
Mandage lukket
Cafeen er åben i museets åbningstid.

Nivaagaards Malerisamling
Gammel Strandvej 2
2990 Nivå
49 14 10 17
Cafe 53851017
 
info@nivaagaard.dk
cafe@nivaagaard.dk

Følg os på Facebook og Instagram @nivaagaard.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev via www.nivaagaard.dk.

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


