DET SKER I
DECEMBER
PÅ MUSEET

ONSDAG 2. DECEMBER
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

TIRSDAG 1. DECEMBER
KL 16-18
STRIKKEKREDS

Tag dit eget projekt med til
museets ugentlige strikke
kreds. Alle er velkommen.
Gratis. Tilmelding på info@
nivaagaard.dk


Præst Per Melhof, Hørsholm,
taler med publikum om
Marie Sandholts, Moderglæde,
ca. 1900. ARoS Aarhus Kunst
museum.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


TORSDAG 3. DECEMBER
KL 17
INTRODUKTION TIL
SÆRUDSTILLINGERNE

’Historier om Mødre’ og ’Danh
Vo Præsenterer’. 30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


Marie Sandholt, Moderglæde, ca. 1900. ARoS Aarhus Kunstmuseum.

TORSDAG 10. DECEMBER
KL 17
INTRODUKTION

Til ’Historier om Mødre’ og
fast samling. 30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


LØRDAGE OG SØNDAGE
I DECEMBER
(5.-20. DECEMBER) KL 10-16
JULETRÆSSALG

Moren er menneskehedens
portal og dermed både en
arketype og en helt personlig
skikkelse i vores liv. Fejret og
forbandet har hun været til
alle tider, og næppe nogen an
den rolle bærer så meget skam
og smerte, og så meget ømhed
og omsorg. Men morrollen er
under konstruktion, for i dag
insisterer flere kvinder på selv
at definere, hvordan de vil leve
deres opgave som mor, og med
digitaliseringens indtog og
forestillingen om det trans
humane, er vi i en tid, hvor
morrollen måske skal spræn
ges i tusind stumper, for at
sætte hende fri til at være den
bedste i verden. Ved kulturso
ciolog, forfatter, m.m. Emilia
van Hauen.
Pris 150 kr./ 100 kr. for års
kortholdere.


Pris 100 kr./ 70 kr. for årskort
holdere.


TORSDAG 17. DECEMBER
KL 17
INTRODUKTION

TIRSDAG 8. DECEMBER
KL 16-18
STRIKKEKREDS

Tag dit eget projekt med til
museets ugentlige strikke
kreds. Alle er velkommen.
Gratis. Tilmelding på info@
nivaagaard.dk

KL 19.30
JULEKONCERT MED
FREDENSBORG SLOTSKIRKES
PIGEKOR
Traditionen tro synger Fre
densborg Slotskirkes pigekor
julen ind på Malerisamlingen.
Cafeen tilbyder middags
tallerken før koncerten. Se
bagsiden.
Pris 150 kr./ 100 kr. for års
kortholdere.


FREDAG 11. DECEMBER
KL 17
KORFREDAG


ONSDAG 9. DECEMBER
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL

Pris 100 kr./ 70 kr. for årskort
holdere.


Tag dit eget projekt med til
museets ugentlige strikke
kreds. Alle er velkommen.
Gratis. Tilmelding på info@
nivaagaard.dk


ONSDAG 16. DECEMBER
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL

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


KL 17
FOREDRAG: MOR ER DEN …
JA, HVAD ER HUN EGENTLIG?

TIRSDAG 15. DECEMBER
KL 16-18
STRIKKEKREDS

Gladsaxe Kammerkor synger
weekenden ind.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt


Til ’Historier om Mødre’ og
fast samling. 30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


FREDAG 18. DECEMBER
KL 17
KORFREDAG

Nivå Musiklaugs Kor synger
weekenden ind.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt

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

VELKOMMEN

For at give alle vores gæster
den bedste sikkerhed og
tryghed i en tid, hvor vi stadig
må tage hensyn til corona
situationen, 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.
— Ved stående eller gående
arrangementer benyttes
et audio-system efter behov,
så deltagere kan holde behørig
afstand til hinanden og sam
tidig høre, hvad en omviser
eller guide fortæller. Man kan
medbringe egne høretelefo
ner, købe i butikken til 30 kr.
eller låne et afsprittet sæt af
museet.


ment og vil opleve udstillin
gerne skal man også forhånds
booke entrébillet via museets
hjemmeside.


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
30-50% 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 croquis-tegning, 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.


CAFEEN TILBYDER

TILMELDING OG BILLETKØB
TIL ARRANGEMENTER

Der er et begrænset antal
pladser til vores arrange
menter. 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. Billet
til et arrangement inkluderer
altid entre til museet.
I lyset af corona-situationen
dette efterår har vi indført
tilmeldingskrav til størstede
len af de arrangementer der
angives som ’gratis for årskort
holdere, eller når entreen er
betalt’. For tilmelding: skriv til
info@nivaagaard.dk. Følg med
på nivaagaard.dk for løbende
ændringer. Kommer man
i meget god tid før et arrange

Hele december måned serve
rer cafeen en frokostjuleplatte
med alle de klassiske lækkeri
er. Pris 145,- pr. person. Børn
u. 12 år 85 kr. I forbindelse
med julekoncerten torsdag
den 10. december serveres før
koncerten en middagstaller
ken med confiteret andelår,
harricot verts, ovnstegte
rosmarinkartofler og portvins
skysauce. Pris 135,-. Børn u.
12 år 85 kr. Ris á la mande til
dessert inkl. kaffe til 35,-. Re
servation til den 10. december
på tlf. 53 85 10 17.
Cafeen følger museets åb
ningstider og tilbyder lækre
frokost- og aftenanretninger
og fint udvalg af kager og
drikkevarer. Vi sørger for god
afstand mellem bordene og
har af den grund færre pladser.
Det er ikke muligt at forhånds
reservere bord udenom ud
valgte arrangementer. Husk
at der gives 10% rabat i cafeen
til årskortholdere og en gæst.
Ved 1+1: 10% til årskortholder
og to gæster.


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. 16-18, hvor alle er velkom
ne. Her kan man fortsætte 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. Tilmelding nødvendig
på info@nivaagaard.dk.

CROQUISUNDERVISNING

Croquistegning med levende
model afholdes onsdage i to
hold hhv. kl. 14:45-16:45 og
kl. 17-19. Underviserne Bodil
Høyer og Lisa Marie Frost står
skiftevis for 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
Tirsdag-fredag 11-20
Lørdag, søn- og helligdage 11-17
Mandag lukket

