
ONSDAG 1. JUNI KL 17
PRÆSTETANKER
Provst Hans-Henrik Nissen, 
Fredensborg Provsti, taler 
med publikum om Wilhelm 
Marstrands ‘Portræt af B.S. 
Ingemann’, 1860 (Stiftelsen 
Sorø Akademi).
Gratis for årskortholdere 
eller når entreen til museet er 
betalt.
 

ALLE ONSDAGE I JUNI  
KL 16-18
TEGN I NATUREN
Vi lader os inspirere af de na-
turskønne områder omkring 
Malerisamlingen og tegner 
alle onsdage i juni i det fri i 
museets park. Tegnelærer Lisa 
Marie Frost guider deltagerne 
igennem tegnekunstens mu-
ligheder under åben himmel 
og stiller opgaver undervejs. 
Der vil være tegneplader til 
rådighed. Medbring eget papir 
og tegnegrej (akvarel/kridt/
kul/ blyant/oliekridt) samt en 
stol at sidde på. Habil tegner? 
Nybegynder? Have-entusiast? 
Alle er meget velkomne!
Ingen forudgående tilmelding. 
Billet købes i museets recep-
tion. I tilfælde af regnvejr 
aflyses tegneundervisningen.
Pris: 100 kr. / 70 kr. for 
årskortholdere.
 

TORSDAG 2. JUNI KL 19
KONCERT MED  
FREDENSBORG MUSIK-
SKOLES ELEVER
Traditionen tro viser elever 
fra Fredensborg Musikskole 
deres opnåede færdigheder 
og indtager museet med et 
musikalsk festfyrværkeri af en 
koncert. 
Gratis billetter reserveres via 
Fredensborg Musikskole på 
musikskolen@fredensborg.dk. 
Begrænset antal pladser.
 

TORSDAG 2. JUNI OG  
TORSDAG 9. JUNI KL 17
INTRODUKTION TIL  
SÆRUDSTILLINGEN  
’WILHELM MARSTRAND.  
DEN STORE FORTÆLLER’
Varighed: 30 minutter.
Gratis for årskortholdere 
eller når entréen til museet er 
betalt. 
 

SØNDAG 12 JUNI
SIDSTE CHANCE
Sidste dag med særudstillin-
gen ’Wilhelm Marstrand. Den 
store fortæller’.
 

SØNDAG 12. JUNI KL 10-12
KRIBLE-KRABLE-TUR 
Kan du fange en vandnymfe? 
Eller har du mon mere held 
med bækørreder og vand-
bænkebiddere? Sammen med 
naturvejleder Frederik Gehrke 
går vi på jagt efter smådyr i 
Nivå. Vi ser nærmere på de 
små dyr og hører gode, krib-
le-krable historier sammen.
Vi mødes ved indgangen til 
Nivaagaards Malerisamling 
klokken 10 og bevæger os i 
samlet flok ned mod åen, hvor 
jagten på smådyrene finder 
sted.
Tag tøj på efter vejret.
Pris: Gratis
Tilmelding påkrævet. Besøg 
arrangementskalenderen på 
nivaagaard.dk for at reserve-
re gratis billetter.  Der er et 
begrænset antal pladser på 
turen.
 

TIRSDAG 14. – ONSDAG 22. 
JUNI
UDSTILLINGSSKIFT – MUSEET 
ER DELVIST ELLER HELT 
LUKKET 
Museet er disse dage delvist 
eller helt lukket grundet 
udstillingsskift. Hold dig ori-
enteret på nivaagaard.dk
 

ONSDAG 22. JUNI
UDSTILLINGSÅBNING: 
’SOMEDAY IS NOW.  
DAHN VO PRÆSENTERER 
SISTER CORITA’ 
Udstillingen ´Someday is now. 
Danh Vo præsenterer Sister 
Corita´ følger op på foregående 
års samarbejde med Danh Vo, 
der præsenterer betydnings-
fulde yndlingskunstnere fra 
sin egen samling på museet. 
Sister Corita tog i sine værker 
ofte udgangspunkt i samtidens 
reklamer og det visuelle boom, 
som Los Angeles undergik i 
1960’erne. Hun legede med 
ord og betydninger og kombi-
nerede kommercielle slogans 
med poesi, tekster fra Biblen, 
filosofi eller budskaber om 
fred og social retfærdighed. På 
udstillingen kan man opleve 
de betydeligste værker fra 
Coritas virke i 1960’erne, hvor 
hun var mest nyskabende 
og produktiv. Der vil være 
værker i Vos eje samt indlån 
fra andre private samlere på 
Nivaagaards Malerisamling, 
hvor Sister Coritaws værker 
hænges op i dialog med 
museets egne værker.
 

DET SKER I 
JUNI OG
JULI
PÅ MUSEET

Corita in studio, c. 1965. Image courtesy of the Corita Art Center, Los Angeles



TORSDAG 23. JUNI  
FRA KL 17.30 
SANKT HANS PÅ MUSEET
Nivaagaards Malerisamling 
fejrer traditionen tro Sankt-
hansaften med bål, båltale og 
sang, hvor alle er velkomne. 
Med udsigt til den smukke 
rododendronpark samt skov, 
mark og strand tændes bålet 
ca. kl. 20. Årets båltaler er 
direktør for Den Hageske 
Stiftelse, Peter Tom-Petersen. 
Efter talen synger vi Midsom-
mervisen.
Kl. 17.30: Skt. Hans middag  
i caféen. 2 retter: 275,- /  
3 retter: 325,-. 10% rabat for 
årskortholdere.  
Kl. 20: Båltale og sang ved 
Nivaagaards park.
Bordbestilling foregår via 
arrangementskalenderen på 
nivaagaard.dk
I tilfælde af dårligt vejr eller 
tørke rykkes sang og taler in-
den døre i museets Søjlesal. 

 

TIRSDAG 28. JUNI KL 17
SÆROMVISNING I 
’SOMEDAY IS NOW. 
DAHN VO PRÆSENTERER 
SISTER CORITA’
Inspektør på Nivaagaards  
Malerisamling, Maren 
Bramsen, viser rundt i 
særudstillingen ’Someday is 
now. Dahn Vo præsenterer 
Sister Corita’. 
Gratis for årskortholdere 
eller når entréen til museet er 
betalt. Tilmelding via info@
nivaagaard.dk
 

TIRSDAG 28. JUNI OG  
ONSDAG 29. JUNI KL 11-14
POP-ART DROP-IN VÆRKSTED 
I PARKEN
På denne workshop får du 
mulighed for at designe dine 
egne værker (plakat, billede, 
mulepose, postkort) inspire-
ret af museets særudstilling 
’Someday is now. Dahn Vo 
præsenterer Sister Corita’.
Vi skal arbejde med pap, 
bogstaver, farver, stoftryk og 
maling. Huskunstner Lisa Ma-
rie Frost vil guide os gennem 
workshoppen og hjælper med 
udtrykket i jeres de personlige 
kreationer. Værkstedet finder 
sted i museets park. 
Pris: Gratis. Dog betales et 
materialegebyr på 30 kr. pr. 
person. Kom forbi og deltag 
så længe du har lyst! For børn 
(fra 7 år) og deres voksne.
 

FRA TORSDAG 30. JUNI
HEREFTER ALLE TORSDAGE 
KL 17
INTRODUKTION TIL  
SÆRUDSTILLINGEN  
’SOMEDAY IS NOW.  
DAHN VO PRÆSENTERER 
SISTER CORITA’
Varighed: 30 minutter. 
Gratis for årskortholdere 
eller når entréen til museet er 
betalt.
 

ONSDAG 22. JUNI  
– SØNDAG 14. AUGUST
ALLE DAGE
SOMMERFERIEVÆRKSTED
I perioden 22. juni – 14. august 
vises udstillingen ’Someday 
is now. Danh Vo præsenterer 
Sister Corita’ sammen med et 
stort sommerferieværksted, 
hvor både voksne og børn kan 
fordybe sig i stencil, farver og 
budskaber og lave egne værker 
inspireret af Coritas ånd og 
billedskabende metoder.
Værkstedet finder sted i sær-
udstillingen.
Gratis for årskortholdere 
eller når entréen til museet er 
betalt. 

 

Programmet er med forbehold 
for ændringer. 

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

DET SKER I 
JUNI OG
JULI
PÅ MUSEET

KØB ÅRSKORT 
250 KR. 

Få op til 50% rabat  
på arrangementer  

og fri adgang til  
museets udstillinger.

Immaculate Heart College Art Department, c. 1955. 
Foto: Fred Swartz. Image courtesy of the Corita Art 
Center, Los Angeles

LØRDAG 28. MAJ, 
LØRDAG 4. JUNI OG
LØRDAG 11. JUNI KL 11-14
FAMILIEBILLEDSKOLE
Kan du eller dit barn/barne-
barn lide at tegne, eller har I 
bare en livlig fantasi – og kan 
I lide at lave noget sammen? 
Så skal I tilmelde jer Familie-
billedskole på Nivaagaards 
Malerisamling, hvor vi åbner 
vores kreative værksted:
Her vil vi fordybe os i kreative 
opgaver og opleve fantastiske 
værker i Malerisamlingen.  
Vi skal se på italienske danse-
billeder, undersøge portrætter 
og arbejde med ler, blyant og 
farve.
Vores underviser Marina Pagh 
guider og vejleder – alle er 
velkomne uanset tegneerfa-
ringer.
Vi mødes hver gang i museets 
Bergiasal. Husk madpakker og 
drikkevarer, eller køb i muse-
ets café.
Pris: Tre lørdages Familiebil-
ledskole: 150 kr. for 1 voksen + 
op til 2 børn fra 4 år
Billetkøb via arrangementska-
lenderen på nivaagaard.dk
Billedskolen er et samarbejde 
mellem Nivaagaards Maleri-
samling, Fritidsbutik Fredens-
borg og Røde Kors.

 

Sister Corita Kent, Wet n Wild, 1967. Silketryk på 
papir. Danh Vo.


