
TORSDAG 1. OKTOBER KL 17
TALK: DY PLAMBECK
Forfatter Dy Plambeck om sit 
forfatterskab og sin prisvin
dende roman ’Til min søster’, i 
samtale med museumsinspek
tør og kurator på særudstil
lingen ’Historier om mødre’ 
Maren Bramsen. Pris 150 kr. 
/100 kr. for årskortholdere
 

KL 17
INTRODUKTION
Særudstillingen ’Danh Vo 
Præsenterer’, museets histo
rie samt den faste samling. 30 
min. Gratis for årskortholdere 
eller når entreen er betalt.
 

ONSDAG 7. OKTOBER  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr. 70 kr. for årskort
holdere.
 

KL 17
PRÆSTETANKER OG  
BILLEDFORTÆLLINGER
Præst Nina Raunkjær, Hørs
holm, taler med publikum om 
Frants Henningsens Forladt. 
Dog ej af venner i nøden, ca. 
1888. ARoS Aarhus Kunst
museum. Gratis for årskort
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

TORSDAG 8. OKTOBER KL 17
INTRODUKTION TIL  
SÆRUDSTILLINGERNE
’Historier om Mødre’ og ’Danh 
Vo Præsenterer’. 30 min.  
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

FREDAG 9. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG: VINTERBØRN
Dansk film fra 1978, efter  
Dea Trier Mørks roman af 
samme navn. 1 time og 30 min. 
Gratis for årskortholdere  
eller når entreen er betalt.  
Tilmelding nødvendig på 
info@nivaagaard.dk.
 

TIRSDAG 13. OKTOBER  
KL 11-14
TEGNEVÆRKSTED
I forbindelse med efterårs
ferien og særudstillingen 
’Historier om mødre’ holder  
vi åbent tegneværksted,  
hvor museets dygtige tegne
lærer Marina Pagh vil guide 
små og store i at tegne familie
portrætter. Gratis for gæster 
u.18, årskortholdere eller når 
entreen er betalt. 
 

ONSDAG 14. OKTOBER 
FRA KL 11.15-16 
FAMILIEOMVISNING OM 
MUSEETS STIFTER OG 
AKTIVITETER PÅ RINGOVNEN
Kl. 11.1512.15 bliver børnene 
klogere på museets spæn
dende stifter Johannes Hage 
gennem leg, aktiviteter og 
historier. Gratis for gæster 
u.18, årskortholdere eller når 
entreen er betalt.
Kl. 1316 er der aktiviteter  
og sjov på Ringovnen, som 
også var ejet og drevet af  
Johannes Hage.    
Kl. 14 er der rundvisning på 
ringovnen for større børn og 
voksne. Husk praktisk på
klædning, der tåler snavs. 
Entrebillet til Malerisamlin
gen giver denne dag gratis 
adgang til Ringovnen. Det 
samme gælder for Maleri
samlingens årskortholdere og 
gæster under 15 år. 
 

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

TORSDAG 15. OKTOBER KL 17
INTRODUKTION TIL SÆRUD-
STILLINGERNE
Se info under 8. oktober.
 

FREDAG 16. OKTOBER KL 17
KORFREDAG
Sletten Sangkor synger week
enden ind. Gratis for årskort
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

ONSDAG 21. OKTOBER  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr. 70 kr. for årskort
holdere.
 

TORSDAG 22. OKTOBER KL 17
INTRODUKTION TIL SÆRUD-
STILLINGER
Se info under 8. oktober.
 

KL 19.30
KONCERT: EMIL RITTER OG 
3KLANG
Den nære relation mellem 
mor/far og barn forstærkes 
gennem de mange godnat
sange og salmer, vi synger for 
vores børn. Dette er afsættet, 
når komponist og sanger Emil 
Ritter, pianist Martin Seier og 
bassist Thomas Raae spiller 
moderne fortolkninger af ly
riske sange og salmer, i mødet 
mellem den klassiske sang
tradition og jazz. Pris 250 kr. 
175 kr. for årskortholdere. 
 

FREDAG 23. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG:
MARIA LARSSONS 
ØJEBLIKKE
Om arbejderklassen i 1920’er
nes Sverige, set gennem en 
ung kvindes kamera. Drama.  
2 timer og 5 minutter. Gratis 
for årskortholdere eller når 
entreen er betalt. Tilmel
ding nødvendig på info@
nivaagaard.dk.
 

LØRDAG 24. OKTOBER
HALLOWEEN PÅ MUSEET
Græskarværksted kl. 1115 og 
halloweenkoncert kl. 16. 
Sæt kryds i kalenderen og følg 
med på nivaagaard.dk hvor vi 
opdaterer dagens program. 

 

TIRSDAG 27. OKTOBER  
KL 16-18
STRIKKEKREDS
Tag dit eget projekt med til 
museets ugentlige strikke
kreds. Alle er velkommen.
Gratis
 

ONSDAG 28. OKTOBER  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr. 70 kr. for årskort
holdere.
 

TORSDAG 29. OKTOBER KL 17
LÆSEKREDS
Litterat Lea Fløe Christen
sen anbefaler to bøger som 
humoristisk og klogt tager 
emnet moderskab op: Stine 
Pilgaards ’Meter i sekundet’ 
og Monica Isakstuens ’Raseri’. 
Begge bøger kan købes i muse
umsbutikken, og bliver vendt i 
læsekredsen, samt fremhævet 
i den følgende uges foredrag 
’litteraturens mange mødre’. 
Gratis 
 

KL 17
INTRODUKTION TIL  
SÆRUDSTILLINGER
Se info under 8. oktober.
 

FREDAG 30. OKTOBER KL 17
KORFREDAG
Gospelkoret Old Stars synger 
weekenden ind. Gratis for års
kortholdere eller når entreen 
er betalt.
 

Programmet er med forbehold 
for ændringer.  
Læs mere på bagsiden og 
www.nivaagaard.dk

DET SKER I 
OKTOBER
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. Kommer man 
i meget god tid før et arrange
ment og vil opleve udstillin
gerne før kl. 16, skal man også 
forhåndsbooke entrébillet via 
museets hjemmesiden.
 

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.

STRIKKEKREDS
I anledning af særudstillingen
’Historier om mødre’ afholder 
museet en ugentlig strikke
kreds som mødes hver tirsdag 
kl. 1618, hvor alle er velkom
ne. Første gang er tirsdag d. 27. 
oktober. Her kan man fortsæt
te sit projekt fra museets strik
keworkshop eller medbringe 
egne projekter, mens man 
udveksler gode ideer med de 
andre deltagere eller får hjælp 
fra en af kredsens frivillige 
strikkefeer. Der er 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 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 årskortholdere.
Har du mod på at afprøve og 
udvikle dit tegnetalent, så mød 
op, medbring en masse papir 
– ikke nødvendigvis af den 
fine slags – og enkle tegnered
skaber. 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 


