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

 

TORSDAGE KL 17*
INTRODUKTION TIL  
’IB SPANG OLSEN 100 ÅR’. 
30 min. (*11. nov. undtaget)
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt. 
 

TIRSDAG 2. NOVEMBER KL 17
OPLÆSNING AF  
’DET LILLE LOKOMOTIV’
Skuespiller Neel Rønholdt  
læser den højtelskede Ib 
Spang Olsen-klassiker højt  
for både voksne og børn.
Tilmelding nødvendig via 
info@nivaagaard.dk.
Gratis for årskortholdere, 
unge u. 18 år eller når entreen 
er betalt.
 

ONSDAG 3. NOVEMBER KL 19
FREDENSBORG MUSIKSKOLE 
Traditionen tro viser elever 
fra Fredensborg Musikskole 
deres opnåede færdigheder 
og indtager museet med et 
musikalsk festfyrværkeri af en 
koncert. Koncerten afholdes 
som led i den landsdækkende 
’Spil Dansk’-uge.
Gratis billetter reserveres via 
Musikskolen på musikskolen 
@ fredensborg.dk
 

FREDAG 5. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG: 
’TOVE I STYKKER’
Filmen er et portræt fortalt 
af Tove Ditlevsen selv. Det er 
hendes egne digte, brevkasse-
svar og romaner, der fortæller 
historien. Lydcollagen væves 
sammen med animationer og 
tager fat i det skæringspunkt, 
der var mellem liv og litteratur 
for Tove Ditlevsen. Animeret 
portrætfilm, 2020. Varighed 
40 minutter. 

Vi anbefaler forhåndstilmeld-
ing via info@nivaagaard.dk. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

TORSDAG 11. NOVEMBER KL 17
INTRODUKTION TIL MUSEETS 
KUNSTSAMLING
30 min.
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

TORSDAG 11. NOVEMBER KL 17
KONCERT:  
NÅR FAR OG MOR FÅR TID
En koncert for børn og voksne 
med sange af Halfdan Rasmus-
sen og Ib Spang Olsen indsun-
get af Martin Spang Olsen og 
hans kæreste Anna Britt H. 
Mathiassen. Martin fortæller 
undervejs om tilblivelsen af 
familieudgivelsen ’Når far og 
mor får tid’ og om sin barn-
dom med masser af oplæsning, 
der ofte var kombineret  
med sange. Undervejs spilles 
der også et par andre over-
raskelser. Pris 150 kr./ 30% til 
årskortholdere. 
 

FREDAG 12. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG: ’DET ER MED 
HJERTET MAN SER’
Tegneren Ib Spang Olsen 
blev gennem fem år fulgt af 
sin yngste søn, Lasse Spang 
Olsen, med et kamera. Det er 
der kommet en varm og ærlig 
dokumentarfilm ud  af – om en 
af Danmarks største tegnere. 

Dokumentar, 2011. Varighed 1 
time. Vi anbefaler forhåndstil-
melding via info@nivaagaard.
dk. Gratis for årskortholdere 
eller når entreen er betalt.
 

MANDAG 15. NOVEMBER 
KL 15 OG 17
TEATERFORESTILLING:  
LILLE FRØ 
Kom med, når Teater Fantast 
fortæller historien om Lille 
Frø, som elsker kunst, og nogle 
gange også kan være en slem 
frø. Familieforestillingen er 
baseret på børnebogen ’Lille 
Frø’ af Jacob Martin Strid. 
For børn ml. 4-8 år og deres 
voksne (bemærk – ikke egnet-
for børn under 4 år). Varighed 
ca. 1 time. Pris 50 kr. for børn 
u. 18 år. 100 kr. for voksne./ 
10% rabat for årskortholdere 
(ikke på børnebilletter). 
 

Se mere på bagsiden.

DET SKER I 
NOVEMBER
PÅ MUSEET
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FREDAG 19. NOVEMBER KL 17
FILMFREDAG:  
’NOGET OM HALFDAN’
Halfdan Rasmussen er en af 
Danmarks mest folkekære for-
fattere. Bag børnebøgerne og 
de sjove rim gemmer sig dog 
en alvorlig og samfundsen-
gageret digter. Ved at spørge 
dem, der kendte ham bedst, 
får Jonas Poher Rasmussen 
fortalt historien om sin farfar 
Halfdan og ikke blot den 
Halfdan, som hele Danmark 
kender og elsker. Dokumentar, 
2006. 1 time.
Vi anbefaler forhåndstilmel-
ding via info@nivaagaard.dk. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

SØNDAG D. 21. NOVEMBER 
KL 11.15
FAMILIEOMVISNING FOR  
DE MINDSTE 
Tag yndlingsbamsen med på 
museum, når vi går på opda-
gelse i Ib Spang Olsens skønne 
univers. Vi skal bl.a. høre 
historien om den lille kære 
bamse Pjer Brumme. Hvilken 
slags bamse tager I mon med? 
Gratis for gæster u.18, årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

TIRSDAG 23. NOVEMBER KL 17
FOREDRAG VED  
SØREN ULRIK THOMSEN
Søren Ulrik Thomsen læser op 
og fortæller om sit samarbejde 
med Ib Spang Olsen. 
Pris 150 kr. 30% til årskort-
holdere. 

 

FREDAG 26. NOVEMBER KL 17
KORKONCERT
Korkoncerterne er endelig til-
bage udvalgte fredage. Sletten 
Sangkor indleder sæsonen og 
synger weekenden ind. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt. 
 

LØRDAG 27. NOVEMBER KL 14
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.
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

SØNDAG D. 28. NOVEMBER 
KL 12-15 
FØRSTE ADVENT PÅ MUSEET 
Traditionen tro inviterer mu-
seet til første advent på mu-
seet. I år skal vi lave lernisser, 
præcis som Ib Spang Olsen 
gjorde hver jul med sin familie. 
Kunstner Marina Pagh guider 
og vejleder. I vores havefoyer 
vil der også være mulighed for 
at klippe Ib Spang Olsen jule-
nisser, som man kan hænge på 
museets juletræ eller tage  
med hjem.
Gratis for gæster u.18, årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt.

 

Programmet er med forbehold 
for ændringer. 

www.nivaagaard.dk
Info@nivaagaard.dk
+45 49 14 10 17
Cafe: +45 53 85 10 17

DER SKER
MERE I 
NOVEMBER

”Børns fantasi er som  
de voksnes, kun er deres 

referenceramme og  
billedmæssige erfaringer 

mindre, og det må  
man naturligvis  

tænke på, når man  
tegner til børn”

— Ib Spang Olsen

TIRSDAG 16. NOVEMBER KL 17
LÆSEKREDS
Vi læser og diskuterer Søren 
Ulrik Thomsens værk ’Det 
værste og det bedste’. 
Gratis. Alle er velkomne.
 

TORSDAG 18. NOVEMBER 
KL 19.30
JAZZKONCERT: 
SNORRE KIRK OG  
STEPHEN RILEY
Oplev de internationale jazz-  
navne, komponist og tromme-
slager Snorre Kirk og tenor-
saxofonist Stephen Riley. Riley 
har spillet med både Harry 
Connick og Ray Charles’ 
orkestre og turneret og ind-
spillet med nogle af jazzens 
stjerner som Wynton Marsa-
lis, Norah Jones og Marcus 
Roberts. Snorre Kirk stod bag 
det kritikerroste debutalbum 
’Blues Modernism’ og fik 
med opfølgeren ’Europa’ et 
internationalt gennembrud. 
På museet optræder de med 
pianist Magnus Hjort og bas-
sist Anders Fjeldsted.
Pris 175 kr./ 30% for årskort-
holdere.
 

KØB ÅRSKORT 
250 KR. 

Få op til 50% rabat  
på arrangementer  

og fri adgang til  
museets udstillinger.
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