
FREDAG 1. APRIL KL 17
FILMFREDAG: 
FØR FROSTEN
Film af Michael Noer fra 2019.
Der hersker trange kår på lan-
det i slutningen af 1800-tallet. 
Efter en fejlslået høst må 
bonden Jens (Jesper Christen-
sen) indgå en alliance, hvor 
Jens’ datter (Clara Rosager) 
modvilligt skal giftes væk til 
nabofamiliens søn. 
Rollen som Jens, for hvilken 
Jesper Christensen vandt 
Best Actor ved både Tokyo 
International Film Festival og 
Chicago International Film 
Festival, er blevet kaldt for 
skuespillerens bedste rolle til 
dato. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt.

 

LØRDAG 2. APRIL KL 14
OMVISNING I FAST SAMLING
Kom med på omvisning i  
museets faste samling.
Varighed: 50 minutter
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

SØNDAG 3. APRIL 
KL 11.15-15.00
GÆKKEN ER LØS  
PÅ MUSEET

KL 11.15-12.00
PÅSKE-BØRNEOMVISNING
Vi fejrer påsken, foråret og 
nye begyndelser og finder 
Malerisamlingens værker, 
der er fulde af liv, farver og 
smukke blomster. 

KL 12.00-15.00
PÅSKEVÆRKSTED
Kom og vær med i påske-
værkstedet, hvor du sammen 
med vores huskunstner kan 
lave dine egne små farverige 
og fantasifulde potteplanter 
til påskebordet. 

KL 13.30
ÆGGESTAFET
Traditionen tro er der ægge-
stafet for store og små i par-
ken. Det bliver æg’te sjovt!

Gratis for børn. Hvert barn 
kan tage en voksen ledsager 
gratis med!

 

ALLE ONSDAGE KL 15-17 OG 
KL 17.30-19.30
CROQUIS VED MODEL
Pris 100 kr. / 70 kr. for årskort-
holdere. 
 

ONSDAG 6. APRIL KL 17
PRÆSTETANKER OG  
BILLEDFORTÆLLINGER
Præst Kirsten Johansen, 
Karlebo, taler med publikum 
om Wilhelm Marstrands ‘Den 
hellige familie på flugten’, skit-
se, u.å. (Nivaagaards Maleri-
samling).
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

ALLE TORSDAGE KL 17
INTRODUKTION TIL  
’WILHELM MARSTRAND.  
DEN STORE FORTÆLLER’.
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt. 
 

TORSDAG 7. APRIL KL 19.30
TARANTELDANS VED  
KGL. BALLETDANSER EMMA 
MCKENZIE OG PIANIST 
ALEXANDER MCKENZIE
Marstrands danserinder og 
scener fra ’Napoli’ vækkes til 
live denne aften i Søjlesalen, 
hvor kgl. balletdanser Emma 
McKenzie med pianist Alex-
ander McKenzie ved flyglet 
opfører Taranteldansen og 
udvalgte andre dansestyk-
ker fra Marstrands univers. 
Undervejs vil Emma Mc-
Kenzie fortælle historien bag 
Tarantellen som dans og om 
Bournonville og hans ballet 
’Napoli’, hvori Tarantellen 
indgår. Alexander McKenzie 
har udvalgt de stemningsfulde 
klaverstykker, der ledsager 
fortællingen. Til slut invi-
teres et par publikummer 
på scenen, hvor der vil være 
mulighed for selv at lære nogle 
af Tarantellens trin. Træd ind i 
Marstrands dansebilleder!
Pris: 175 kr. / 30% rabat for 
årskortholdere
 

DET SKER I 
APRIL
PÅ MUSEET

Emma og Alexander McKenzie. Foto: David Kahr

Wilhelm Marstrand, Den hellige familie på flugten, 
skitse, u.å. (Nivaagaards Malerisamling).



FREDAG 8. APRIL KL 17
KORFREDAG
Nivå Musiklaugs Kor synger 
weekenden ind på museet. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

TORSDAG 21. APRIL KL 17
LÆSEKREDS:
’ADAM I PARADIS’ AF  
RAKEL HASLUND-GJERRILD
Til denne læsekreds læser og 
taler vi om ’Adam i Paradis’ 
(2021), vinder af Weekend-
avisens Litteraturpris, af 
Rakel Haslund-Gjerrild.
Læsekredsen fungerer der-
udover som optakt til Has-
lund-Gjerrilds foredrag på 
Nivaagaards Malerisamling 
tirsdag 26. april 2022.
Bogen kan købes i museets 
butik. 
Gratis deltagelse. Alle er 
velkomne.
 

FREDAG 22. APRIL KL 17
KORFREDAG
Koret Øre-Sound synger 
weekenden ind på museet.
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt.
 

TIRSDAG 26. APRIL KL 17
FORFATTERFOREDRAG: 
RAKEL HASLUND-GJERRILD
På højden af sin karriere, 70 
år gammel, maler den dan-
ske billedkunstner Kristian 
Zahrtmann ‘Adam i Para-
dis’. Et portræt af det første 
menneske, der emmer af 
begær og erotik. Året er 1913. 
Det Moderne Gennembrud 
har prædiket fremskridt og 
progressive tanker. Men hvad 
angår seksualitet er rammer-
ne smalle og konsekvenserne 

brutale: København har netop 
lagt scene til to store retsfor-
følgelser af homoseksuelle.
Rakel Haslund-Gjerrild har 
skrevet romanen ‘Adam i 
Paradis’, der med inspiration 
fra Kristian Zahrtmanns kunst 
og tid, beskriver et liv levet i 
kraftige komplementærfar-
ver og paradokser. Det er en 
roman om intriger og krukkeri 
i århundredeskiftets kultur-
elite, om store kunstneriske 
triumfer – og om kærlighed på 
trods. 
Pris: 100 kr. / 70 kr. for års-
kortholdere.
 

TORSDAG 28. APRIL KL 15
WORKSHOP:  
KARIKATURTEGNING MED 
JENS HAGE
Udstillingsaktuelle Wilhelm 
Marstrand var en af landets 
første karikaturtegnere og teg-
nede bl.a. en karikatur af Jens 
Hages tipoldefar, konsul Al-
fred Anton Hage (1803-1872), 
som kan ses i udstillingen. I 
anledning af særudstillingen 
afholder museet tegnework-
shops med Jens Hage, der er 
kendt for sine karikaturer til 
Berlingske og satiretegninger i 
Blæksprutten og Svikmøllen.
På tegneworkshoppen kan du 
blive klogere på, hvad det er 
for greb og metoder, en karika-
turtegner arbejder med. Prøv 
både selv at tegne og at blive 
tegnet. Alle kan være med!
Pris 100 kr./ 70 kr. for årskort-
holdere.
 

 

Programmet er med forbehold 
for ændringer. 

www.nivaagaard.dk
info@nivaagaard.dk
49 14 10 17
café:  53 85 10 17

DET SKER I 
APRIL
PÅ MUSEET KØB ÅRSKORT 

250 KR. 

Få op til 50% rabat  
på arrangementer  

og fri adgang til  
museets udstillinger.
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