
SØNDAG 3. OKTOBER 
FØRSTE UDSTILLINGSDAG
med særudstillingen ’Ib Spang 
Olsen 100 år’
 

HVER TORSDAG KL 17
INTRODUKTION
TIL ’IB SPANG OLSEN 100 ÅR’
30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt. 
 

TIRSDAG 5. OKTOBER 
KL 17 OG 18
SÆROMVISNING I 
’IB SPANG OLSEN 100 ÅR’
Udstillingsansvarlig Søren 
Lund-Hansen viser rundt  
i den nye særudstilling og 
fortæller om tilblivelsen.
Tilmelding nødvendig via 
info@nivaagaard.dk. Gratis 
for årskortholdere eller når 
entreen er betalt. 
 

TORSDAG 7. OKTOBER 
KL 17-18
LÆSEKREDS 
Vi læser og taler om ’Gift’ 
fra 1971, som er en af Tove 
Ditlevsen stærkeste og mest 
fandenivoldske værker. 
Gratis. Alle er velkomne.
 

TIRSDAG 12. OKTOBER KL 17
’ER DU SELV INDVIKLET,  
SÅ BLIVER DIT LIV DET OGSÅ’.
OM TOVE DITLEVSENS 
ROMAN ’GIFT’
”Gift”, som udkom i 1971 er 
ifølge litteraturformidler 
Nanna Damsgaard- Larsen af 
de allerstørste klassikere in-
denfor dansk litteratur. Det er 
en historie om at være kvinde 
og om en indre kamp mellem 
det hun bør, og det hun længes 
mod. Hun fortæller og sam-
taler med publikum om ’Gift’ 
og hvilken rolle, den spiller i 
forfatterskabet, og hvordan 
den henvender sig til os i dag, 
50 år efter den udkom.  
Pris 100 kr./ 50% til årskort-
holdere.
 

EFTERÅRSFERIE PÅ MUSEET 

TIRSDAG 19. OKTOBER 
KL 11.15-12
FAMILIEOMVISNING I  
IB SPANG OLSEN 
Vi går på opdagelse i den 
folkekære tegner og forfatters 
fantasifulde univers. Alle kan 
være med, når vi dykker ned 
i både ord, billeder og fortæl-
linger. 
Gratis for gæster u.18, årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

KL 12-15
TEGNEVÆRKSTED
Museets dygtige tegnelærer 
Marina Pagh står klar til at 
guide små og store i at tegne. 
Inspirationen finder vi i Ib 
Spang Olsens streg og univers. 
Gratis for gæster u.18, årskort-
holdere eller når entreen er 
betalt.
 

ONSDAG 20. OKTOBER
AKTIVITETSARK OM  
MUSEETS STIFTER OG 
AKTIVITETER PÅ RINGOVNEN
Sammen med Nivaagaards 
Teglværks Ringovn inviterer 
Malerisamlingen alle børn og 
deres voksne til at gå i fodspo-
rene på museets og Ringov-
nens grundlægger Johannes 
Hage.
 Kl. 11.15-16 Det’ for børn!
Gå på opdagelse på museet og 
løs opgaver undervejs.
Kl. 13-16  Aktiviteter på  
Nivaagaards Teglværks Ring-
ovn med omvisning kl. 14 for 
større børn og voksne. Gratis 
adgang til Ringovnen for 
Malerisamlingens gæster og 
årskortholdere.
 

LØRDAG 23. OKTOBER
HALLOWEEN PÅ MUSEET
 Kl. 12-16 Lanterneværksted
 Kl. 16.30 (U-)hyggelig  
familiekoncert med Ole  
Kibsgaard der synger  
Halfdan Rasmussen- sange  
og lidt Kaj og Andrea-sange.  
Begge arrangementer er  
gratis. Tilmelding til  
koncerten nødvendig via  
info@nivaagaard.dk.

 

TIRSDAG 26. OKTOBER KL 17
FOREDRAG: ’EVENTYRET I 
HVERDAGEN – HVERDAGEN 
I EVENTYRET’
Journalist, mag.art. Søren 
Vinterberg, forfatter til bogen 
’Ib Spang Olsens ABC’, viser 
vej til billeder, bøger og
mennesket bag. I sit lange 
liv byggede han bro mellem 
generationer og genrer med 
sine tusindvis af bogomslag 
og bladtegninger, plakater og 
portrætter ja, alle billedfor-
mater lige fra frimærker til 
murmalerier.   
Pris 100 kr./ 30% til årskort-
holdere.
 

FREDAG 29. OKTOBER KL 17
FILMFREDAG: ’LILLE DRENG 
PÅ ØSTERBRO’
Dokumentarfilm om udvik-
lingen på Østerbro set med 
kunstneren Ib Spang Olsens 
øjne. Ib Spang Olsen og 
sønnen Lasse fortæller om, 
dengang Ib var en lille dreng 
på Østerbro. Tegne/børnefilm. 
Varighed 1 time. 
Vi anbefaler forhåndstilmel-
ding via info@nivaagaard.dk. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

CROQUIS VED MODEL
Vi starter op igen i løbet af 
oktober måned. Følg med på 
hjemmesiden. 
Pris 100 kr./ 70 kr. for årskort-
holdere.
 

Programmet er med forbehold 
for ændringer. 

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

DET SKER I 
OKTOBER
PÅ MUSEET KØB ÅRSKORT 

250 KR. 

Få op til 50% rabat  
på arrangementer  

og fri adgang til  
museets udstillinger.


