
ONSDAG 2. SEPT. 
KL 13.30-15.30 OG KL 16-18
TEGN I NATUREN
Tegnelærer Bodil Høyer 
guider deltagerne igennem 
tegnekunstens muligheder 
under åben himmel og stiller 
opgaver undervejs. For begyn
dere og øvede. Pris 100 kr. 
60 kr. for årskortholdere.
Tilmelding nødvendig på 
info@nivaagaard.dk. Aflyses i 
tilfælde af regnvejr. For mere 
info, se nivaagaard.dk.
 

ONSDAG 2. SEPT. KL 17
PRÆSTETANKER OG BILLED-
FORTÆLLINGER
Præst Kristian von Späth, 
Hørsholm/Humlebæk, 
taler med publikum om Hans 
Scherfigs Gud skaber Adam, 
1929. Privateje. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

TORSDAG 3. SEPT. KL 17
INTRODUKTION TIL 
SÆRUDSTILLINGERNE
’Hans Scherfig. Myter og 
drømme’ og ’Danh Vo præsen
terer’. 30 min. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

FREDAG 4. SEPT. KL 17
KORFREDAG
Frederiksborg Kammerkor 
synger weekenden ind.
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

TIRSDAG 8. SEPT. 
KL 11.15-13.15
FUGLETUR TIL  
NIVÅ STRANDENGE
Nu begynder efteråret og 
fugle trækket, og de første ark
tiske vadefugle benytter sig af 
den lavvande bugt ved Nivå. 

Foto John Larsen

Tag med og hør om, hvorfor 
fugle trækker. Hvorfor skal 
rødstjerten helt til Afrika, når 
rødhalsen bliver herhjemme? 
Med guide Jørn Larsen fra 
Fugleværnsfonden. Afgang og 
afslutning ved museet. 
Pris 100 kr. 50 kr. for årskort
holdere. 
 

ONSDAG 9. SEPT. 
KL 13.30-15.30 OG KL 16-18
TEGN I NATUREN
For mere info, se bagsiden. 
 

TORSDAG 10. SEPT. KL 17
INTRODUKTION
Særudstillingen ’Danh Vo 
præsenterer’, museets historie 
samt den faste samling. 30 
min. Gratis for årskortholdere 
eller når entreen er betalt.
 

FREDAG 11. SEPT. KL 17 
FILMFREDAG 
PORTRÆTFILM AF  
MAJA LISA ENGELHARDT 
Bosat i Paris lever Maja Lisa 
Engelhardt i en form for 
kunstnerisk eksil, der skal 
sikre, at hun kan udfolde og 
udvikle den danske maler
tradition, hun selv kommer 
fra. Portrætfilm fra 2000,  
30 minutter. Tilmelding nød
vendig på info@nivaagaard.
dk. Gratis for årskortholdere 
eller når entreen er betalt
 

TIRSDAG 15. SEPT. KL 17 
ORDVANDRING
Tag med forfatter Iben Claces 
på tur i parkens ’Reservat for 
truede 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.
 

TORSDAG 17. SEPT. KL 11.15 
SANKETUR – EFTERÅRETS 
SPISELIGE SKATKAMMER
Det er tid at høste frø og frug
ter. Sammen med sankeguide 
Julie Swane går vi gennem 
parken og ned til stranden, 
hvor der er mange smagfulde 
vilde sager. Medbring saks 
og en lille kurv. Turen slutter 
med en oplægning af de sager 
vi har sanket. Pris 100 kr. 50 
kr. for årskortholdere.
 

ONSDAG 16. SEPT. 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr. 70 kr. for årskort
holdere. 
 

TORSDAG 17. SEPT. KL17
INTRODUKTION
Særudstillingen ’Danh Vo 
præsenterer’, museets historie 
samt den faste samling. 30 min.  
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

TIRSDAG 22. SEPT. KL 17
LÆSEKREDS
Vi mødes og diskuterer Dy 
Plambecks roman ’Til min 
søster’, forud for hendes besøg 
den 1. oktober. 
Gratis. Alle er velkommen. 
 

ONSDAG 23. SEPT. KL 16-18
STRIKKEWORKSHOP
I anledning af særudstillingen 
’Historier om mødre’, der 
åbner 20. september, præsen
terer vi en strikkeworkshop 
med strikkedesigner Rikke 
Bangsgaard/Refined Knitwear 
og efterfølgende strikkekreds 
på museet. 
For mere info, se bagsiden. 
 

ONSDAG 23. SEPT. 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr. 70 kr. for årskort
holdere. 
 

TORSDAG 24. SEPT. KL 17
FÆLLESSANG
“Kom og Syng” er titlen på 
Sangcenter Nordsjællands 
al og fællessangsaftener, som 
vi glæder os til for første gang 
at afholde på Nivaagaards 
Maleri samling. Vi byder publi
kum indenfor til en aften med 
både nye og gamle fællessange.  
Til aftenen har vi forberedt et  
særligt tema, fundet en perle
række af gode sange frem og 
inviteret en hemmelig gæst. 
Tilmelding nødvendig på 
info@nivaagaard.dk. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt. 
 

FREDAG 25. SEPT. KL 17 
FILMFREDAG 
ABBA’S MØDRE OG DØTRE
Inspireret af ABBAs fortryl
lende sange som ’Dancing 
Queen’, ’S.O.S’ og ’Take a chan
ce on me’ er filmen en hyldest 
til mødre og døtre, gamle 
venner og genfunden familie. 
Musical fra 2008, 1 time og 50 
minutter. Tilmelding nødven
dig på info@nivaagaard.dk. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt
 

TIRSDAG 29. SEPT. KL 17 
SÆROMVISNING I 
’HISTORIER OM MØDRE’ 
Museumsinspektør Maren 
Bramsen viser rundt i den 
nye særudstilling og fortæller 
om tilblivelsen. Tilmelding 
nødvendig. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

ONSDAG 30. SEPT. 
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr. 70 kr. for årskort
holdere.
 

Læs mere på bagsiden og 
www.nivaagaard.dk

DET SKER I 
SEPTEMBER
PÅ MUSEET



For at give alle vores gæster 
den bedste sikkerhed og 
tryghed i en tid, hvor vi stadig 
må tage hensyn til coronasi
tuationen, vil der være visse 
forandringer i forbindelse 
med vores arrangementer:
— Begrænset deltagerantal. 
Ved siddende arrangementer 
er der minimum 1 meter mel
lem hver person og markerede 
ruter ind og ud ved arrange
mentet. 
— I tilfælde af et større antal 
deltagere ved stående eller gå
ende arrangementer benyttes 
et audiosystem, så deltagere 
kan holde behørig afstand til 
hinanden og samtidig høre, 
hvad en omviser eller guide 
fortæller. Man kan medbringe 
egne høretelefoner, købe i 
butikken til 30 kr. eller låne et 
afsprittet sæt af museet. 
 

TILMELDING OG BILLETKØB 
TIL ARRANGEMENTER
Der er et begrænset antal 
pladser til vores arrangemen
ter. Ved betalingsarrange
menter skal billetter købes på 
forhånd, hvilket kan ske på to 
måder: via billetto.dk eller i 
museets reception. Billetkøb 
via billetto.dk giver den ekstra 
fordel, at du ved tilvalg af 
aftenens ret i cafeen får kaffe 
og dessert med i prisen. Det 
er ikke muligt at reservere 
billetter til betalingsarrange
menter, kun til arrangementer 
der angives som ’gratis for års
kortholdere, eller når entreen 
er betalt’. Dette gøres ved at 
skrive til info@nivaagaard.dk. 
Billet og reservation til et 
arrangement inkluderer altid 
entre til museet. 
 

ÅRSKORT
Vi tilbyder to typer årskort. Et 
almindeligt Årskort (250 kr.) 
giver gratis entre til museet og 

adgang til kunstoplevelser og 
arrangementer: Til foredrag, 
koncerter og udflugter får du 
3050% rabat, og i butikken 
og cafeen gives 10% rabat. 
Du inviteres også til museets 
ferniseringer og nytårskur, får 
sæsonprogrammet tilsendt 
digitalt en gang om måneden 
samt nyhedsbreve. Årskortet 
giver desuden adgang til delta
gelse i croquistegning, gratis 
omvisninger, ordvandringer, 
læsekredse, filmvisninger, 
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. 
 

UDVALGTE AKTIVITETER: 

GRATIS INTRODUKTIONER
I forbindelse med særudstil
lingerne afholdes der hver 
torsdag kl. 17 en gratis intro
duktion (30 min.). Omviseren 
tilpasser introduktionen til 
antallet af deltagere, som kan 
foregå i særudstillingen eller i 
museets egen kunstsamling.
Introduktioner er gratis for 
årskortholdere, og når entreen 
er betalt. 

STRIKKEWORKSHOP
I anledning af særudstillingen 
’Historier om mødre’ invite
rer museet til tre hyggelige 
og lærerige eftermiddage, 
hvor strikkedesigner Rikke 
Bangsgaard/Refined Knitwear 
guider og forklarer om strikke
teknikker med udgangspunkt 
i en florlet cardigan med mon
teringsfrie pufærmer. Cardi
ganen strikkes oppefra og ned 
og findes både i voksen og 
børnestørrelser. Rikke Bangs
gaard kommer også omkring 
andre teknikker, der bruges 
i opskriften, og fortæller om 
designproces og vejen til udgi
velse af opskrifter.
Garn kan købes i museumsbu
tikken eller du kan medbringe 
dit eget mohairgarn løbelæng
de ca. 210 m/ 25 g. Workshop
datoer: 23. september, 7. okto
ber og 21. oktober. Begrænset 
antal pladser. Tilmelding 
nødvendig på billetto.dk.

Pris inkl. strikkeopskrift: 200 
kr. 100 kr. for årskortholdere.
Efter sidste workshopgang
fortsætter en strikkekreds 
med at mødes hver tirsdag kl. 
1618, hvor alle er velkomne. 
Første gang er tirsdag d. 27. 
oktober. Her kan man fortsæt
te sit projekt fra workshoppen 
eller medbringe egne projek
ter, mens man udveksler gode 
ideer med de andre deltagere 
eller får hjælp fra en af kred
sens frivillige strikkefeer.
Både til workshoppen og strik
kekredsen er der mulighed 
for at købe kaffe, kage, m.m. i 
cafeen.

FILMFREDAGE
Sæsonens Filmfredage per
spektiverer særudstillingerne 
og museets faste samling. 
Enkelte originale filmtitler er 
beskyttet af ophavsret og er 
ændret med danske titler i det 
offentlige program. De origi
nale titler kan fås ved henven
delse til museet. Forudgående 
tilmelding nødvendig på 
info@nivaagaard.dk.

CROQUISUNDERVISNING
Croquistegning med levende 
model afholdes igen fra den 16. 
september onsdage i to hold 
hhv. kl. 14:4516:45 og kl. 1719. 
Underviserne Bodil Høyer og 
Lisa Marie Frost står skiftevis 
for undervisningen. Prisen er 
100 kr. pr. gang / 70 kr. for års
kortholdere. Har du mod på at 
afprøve og udvikle dit tegne
talent, så mød op, medbring en 
masse papir – ikke nødvendig
vis af den fine slags – og enkle 
tegneredskaber. F.eks. en 
blyant B8, en 20 kroners æske 
Filiafarver og sort tegnekul. 
Afsprittede tegnebræt findes 
på stedet. 
 

Nivaagaards Malerisamling
Gammel Strandvej 2
2990 Nivå

49 14 10 17
info@nivaagaard.dk

Tirsdagfredag 1120
Lørdag, søn og helligdage 1117
Mandag lukket

VELKOM MEN 


