
HVER TIRSDAG KL 16-18
STRIKKEKREDS
Tag dit eget projekt med til 
museets ugentlige strikke-
kreds. Alle er velkommen.
Gratis. Tilmelding nødvendig 
på info@nivaagaard.dk.
 

TIRSDAG 3. NOVEMBER KL 17
FOREDRAG: LITTERATURENS 
MANGE MØDRE
Hvordan skildres moderen 
i litteraturen? I disse år kan 
man tale om et sandt mor-
boom i litteraturen, og her 
er det langt fra den altom-
favnende, varme, tålmodige 
moder, der skildres. Med 
udgangspunkt i den aktuel-
le, litterære morbølge giver 
litterat og litteraturformidler 
Lea Fløe Christensen indblik i 
et udvalg af de ærlige, rørende, 
morsomme og modige mødre, 
der er skrevet frem de seneste 
år – med relevante afstikkere 
til ældre udgivelser, hvor mo-
derskabet ligeledes spiller en 
central rolle. Pris 150 kr. 100 
kr. for årskortholdere.
 

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

ONSDAG 4. NOVEMBER KL 17
PRÆSTETANKER OG  
BILLEDFORTÆLLINGER
Præst Kirsten Johansen, Kar-
lebo, taler med publikum om 
Bernardino Luinis Madonna 
med Kristusbarnet, 1515-1525. 
Nivaagaards Malerisamling. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt. Til-
melding nødvendig på info@
nivaagaard.dk.
 

TORSDAG 5. NOVEMBER KL 17
INTRODUKTION TIL  
SÆRUDSTILLINGERNE
’Fortællinger om Mødre’ og 
’Danh Vo Præsenterer’
30 min. Gratis for årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

FREDAG 6. NOVEMBER KL 16
FILMFREDAG: GILBERT 
GRAPE
Gilbert (Johnny Depp) har et 
anstrengt forhold til sin mor 
og passer sin autistiske bror 
(Leonardo De Caprio). 2 timer. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt. Til-
melding nødvendig på info@
nivaagaard.dk.
 

TORSDAG 12. NOV. KL 17
INTRODUKTION TIL  
SÆRUDSTILLINGERNE
’Fortællinger om Mødre’ og 
’Danh Vo Præsenterer’
30 min. Gratis for årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

FREDAG 13. NOVEMBER KL 17
KORFREDAG
Sangkoret Cantarellerne 
synger weekenden ind. Gratis 
for årskortholdere eller når 
entreen er betalt. Tilmel-
ding nødvendig på info@
nivaagaard.dk.
 

TIRSDAG 17. NOV. KL 17
FOREDRAG: ÆGTE ELLER 
FALSKE MALERIER
Alle museer har værker, der er 
svære at sætte eksakt præ-
dikat på. Er de, hvad de giver 
sig ud for at være eller måske 
noget helt andet? Var de gamle 
katalogoptegnelser for ambi-
tiøse, eller er der en grad 

Johanens Lingelbach, En sydlandsk havn, u.å. Udsnit. 
Nivaagaards Malerisamling

af sandhed i beskrivelserne? 
Prof. emeritus og centerleder 
for SMK, Jørgen Wadum, 
nuancerer kunsthistorisk 
og teknologisk forskning i 
værker fra Malerisamlingen, 
som blotlægger helt ny viden 
om samlingens spændende 
historie og værkernes ofte 
komplicerede tilskrivnings-
problematik. Pris 100 kr. 50 kr. 
for årskortholdere.
 

TORSDAG 19. NOV. KL 17
INTRODUKTION TIL  
SÆRUDSTILLINGERNE
’Fortællinger om Mødre’ og 
’Danh Vo Præsenterer’
30 min. Gratis for årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

FREDAG 20. NOVEMBER KL 16
FILMFREDAG: JULEFILMEN 
OVER DEM ALLE
Juleklassiker fra 1946 med 
James Stewart. 2 timer 10 min. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt. Til-
melding nødvendig på info@
nivaa gaard.dk.
 

TORSDAG 26. NOV. KL 17
INTRODUKTION
Særudstillingen Danh Vo, 
museets historie samt den 
faste samling. 30 min. Gratis 
for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.
 

KL 17
FÆLLESSANG
’Kom og Syng’ er titlen på 
Sangcenter Nordsjællands 
al- og fællessangsaftener og i 
samarbejde med Nivaagaards 
Malerisamling byder vi publi-
kum indenfor til en aften med 

både nye og gamle fællessan-
ge. Vi har forberedt et særligt 
tema; fundet en perlerække af 
gode sange frem og inviteret 
en hemmelig gæst. Tilmelding 
nødvendig. Gratis for årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt. 
 

FREDAG 27. NOVEMBER KL 17
KORFREDAG
Holte Kammerkor synger 
weekenden ind. Gratis for års-
kortholdere eller når entreen 
er betalt. Tilmelding  nødven-
dig på info@nivaagaard.dk.
 

LØRDAG 28. OG SØNDAG 29. 
NOVEMBER KL 10-16
JULETRÆSSALG
Nivås spejdere ’De Vilde 
Svaner’ sælger juletræer på 
museets parkeringsplads.
 

SØNDAG 29. NOVEMBER  
KL 11-14
JULHYGGE FOR BØRN OG 
FAMILIER
Traditionen tro inviterer 
Malerisamlingen til juleklip i 
udstillingen, mens vi lytter til 
klassisk julemusik.  

Foto: Peter Mark

Kl. 14 læser Skuespiller Anne 
Marie Helger højt af Rune T. 
Kiddes humoristiske versi-
on af ’Peters Jul’. Gratis for 
årskortholdere, børn u. 18 
eller når entreen er betalt. Til-
melding nødvendig på info@
nivaagaard.dk.
 

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

DET SKER I 
NOVEMBER
PÅ MUSEET



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.
— I tilfælde af et større antal
deltagere ved stående eller  
gående arrangementer benyt-
tes et audio-system, så delta-
gere 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 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-
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
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.
 

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. 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. Tilmelding nødvendig 
på info@nivaagaard.dk.

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. 14:45-16:45 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

VELKOM MEN 


