
TIRSDAG 5. JANUAR KL 17
OPLÆSNING: HISTORIEN  
OM EN MODER
Titlen på den aktuelle sær
udstilling refererer til H.C. 
Andersens kendte eventyr 
’Historien om en moder’, der 
beskriver en fundamental 
forventning til moderrollen – 
om den totale opofrelse. Den 
mørke, bevægende fortælling 
læses højt af skuespiller og 
mor til tre, Bodil Jørgensen. 
Pris 100 kr./ 75 kr. for
årskortholdere. 
 

ONSDAG 6. JANUAR KL 17
PRÆSTETANKER OG  
BILLEDFORTÆLLINGER
Præst Mona Irene Høgh, 
Humlebæk, taler med publi
kum om Berthe Morisots  
Ammen, ca. 1880. Glyptoteket
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

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

TORSDAG 7. JANUAR KL 17
INTRODUKTION
Til ’Historier om Mødre’ og 
fast samling. 30 min. Gratis 
for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.
 

ALLE* LØRDAGE  
9. JANUAR – 8. MAJ
REMBRANDTS LÆRLINGE 
Tegneundervisning i efteråret 
for børn og unge. 
Pris 590 kr. Forudgående ind
meldelse nødvendig. 
For mere info, se bagsiden.
 

TIRSDAG 12. JANUAR KL 17
FOREDRAG: FØDSLERNES 
HISTORIE
Moderskab i kunsten gen
nem 500 år kalder på mange 
forskellige historier. Hvem 
har hjulpet mødre og spæ
de gennem tiden? Hvordan 
har fødselshjælpen udviklet 
sig i samme periode? Hvor
når hører vi første gang om 
jordemødre, og hvornår er de 
blevet en hovedhjørnesten i 
sundhedsplejen i Danmark?  
Hør jordemoder Lillian Bondo 
fortælle om jordemoder
kunsten og jordemoderens 
plads i samfundet fra reforma
tionen til nutiden. Pris 150 kr./ 
100 kr. for årskortholdere.

 

ONSDAG 13. JANUAR  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr./ 70 kr. for årskort
holdere.
 

TORSDAG 14. JANUAR KL 17
INTRODUKTION
Til ’Historier om Mødre’ og 
fast samling. 30 min. Gratis 
for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.
 

FREDAG 15. JANUAR 
KL 13 OG 17
FILM: AQUA MAMAS
Pernilles idylliske drøm om 
at blive mor, erstattes af et 
konstant grædende barn 
og tvivl om egne evner som 
mor. Hun søger trøst hos sin 
erfarne mødregruppe, der på 
både godt og ondt forsøger at 
hjælpe Pernille med at blive 
en god mor. Instruktør Zara 
Zerny præsenterer kortfilmen 
kl. 13 og kl. 17 og taler efterføl
gende med publikum. 
Visningen kl. 13 er målrettet 
mødre og fædre med små 
babyer, med plads til amning, 
pusletid, m.m.
30 minutter inkl. introduktion 
og spørgsmål, ialt ca. 1 time. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt. Til
melding nødvendig på info@
nivaagaard.dk.
 

ONSDAG 20. JANUAR  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr./ 70 kr. for årskort
holdere.
 

TORSDAG 21. JANUAR KL 17
INTRODUKTION
Til ’Historier om Mødre’ og 
fast samling. 30 min. Gratis 
for årskortholdere eller når 
entreen er betalt.
 

ONSDAG 27. JANUAR  
KL 14.45-16.45 OG KL 17-19
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr./ 70 kr. for årskort
holdere.
 

KL 17
OMVISNING: EN KUNST-
HISTORISK REJSE
Kunsten på Malerisamlingen 
strækker sig over en periode 
på flere hundrede år og går 
på tværs af Europas lande
grænser. På denne omvisning 
tager vi på en kunsthistorisk 
rejse, der fører os fra italiensk 
renæssance over hollandsk 
barok til den danske guldalder.
50 min. Gratis for årskort
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

TORSDAG 28. JANUAR  
KL 17
INTRODUKTION
Hør om hvordan museet blev 
etableret af herregårdsejer 
Johannes Hage og om hans 
private samling.
30 min. Gratis for årskort
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

FREDAG 29. JANUAR KL 17
FILM: ANNA ANCHER  
– KUNSTEN AT FANGE  
EN SOLSTRÅLE
Hvordan kunne en ung pige 
i 1870erne vokse op i det 
yderste Danmark og udvikle 
sig til en af Danmarks største 
kunstmalere? Anna Anchers 
motiver, sollys og farver 
skiller sig ud fra de andre store 
Skagensmalere. Hun kunne se 
noget, de andre ikke kunne, og 
som hun forfulgte livet igen
nem. Dokumentar fra 2020, 45 
minutter. Gratis for årskort
holdere eller når entreen er 
betalt. Tilmelding nødvendig 
på info@nivaagaard.dk.
 

Se også: Film fra den aktu
elle udstilling og samling på 
nivaagaard.dk

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

DET SKER I 
JANUAR
PÅ MUSEET

Frants Henningsen, Forladt, dog ej af Venner i Nøden, 
1888. ARoS Aarhus Kunstmuseum

Kortfilmen ‘Aqua Mamas’ og instruktør Zara Zerny
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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. 
— Ved stående eller gående 
arrangementer benyttes et 
audiosystem 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.
 

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. Billet 
til et arrangement inkluderer 
altid entre til museet. I lyset 
af coronasituationen dette 
efterår har vi indført tilmel
dingskrav til størstedelen af 
de arrangementer der angives 
som ’gratis for årskortholdere, 
eller når entreen er betalt’. 
For tilmelding: skriv til info@
nivaagaard.dk. Følg med på 
nivaagaard.dk for løbende æn
dringer. Kommer man i meget 
god tid før et arrangement 

og vil opleve udstillingerne 
skal man også forhåndsboo
ke almindelig 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 
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. 
 

CAFEEN 
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 for
håndsreservere bord udenom 
udvalgte 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: 

REMBRANDTS LÆRLINGE
Vi fortsætter vores tegne
kurser for børn og unge med 
Marina Pagh som underviser. 
Begge hold tegner om lørda
gen: Hold 1 er for de 812 
årige kl. 1113 og hold 2 for 
de 1216årige kl. 13.1515.15. 
Første gang er den 9. januar 
og sidste gang er den 8. maj, 
*den 13. og 12. februar samt 27. 
marts og 3. april undtaget pga. 

vinter og påskeferie. Under
visningen koster 590 kr. pr. 
barn pr. sæson, som afsluttes 
med en lille gave til hver lær
ling. Deltagelse på 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.

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, 
og foregår stående eller sid
dende afhængigt af forsam
lingsforbuddet på det givne 
tidspunkt. Introduktioner er 
gratis for årskortholdere, og 
når entreen er betalt.

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 tegneredska
ber. 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 


