
LØRDAG 3. SEPTEMBER
NY SÆRUDSTILLING:  
SOFONISBA – HISTORIENS 
GLEMTE MIRAKEL
Hun var 1500-tallets største 
kvindelige kunstmaler. Siden 
blev hun skrevet ud af kunst-
historien og glemt. Fortællin-
gen om Sofonisba Anguissolas 
93 år lange, virksomme liv 
under renæssancen og ind i 
barokken er helt usædvanlig. 
Nu skrives hun atter frem 
i historien med efterårets 
ambitiøse særudstilling på 
Nivaagaards Malerisamling, 
hvor publikum kan glæde sig 
til at opleve en stor del af So-
fonisbas kendte, overleverede 
livsværk. Museet, der ejer et af 
Sofonisbas vigtigste hoved-
værker, bringer omkring 20 af 
hendes malerier sammen i den 
første udstilling i Nordeuro-
pa om italiensk renæssances 
mest anerkendte kvindelige 
kunstner.
Udstillingen vises frem til 15. 
januar 2023.
            

TIRSDAG 6. SEPTEMBER  
KL. 17.00-17.50
SÆROMVISNING V.  
ANDREA RYGG KARBERG
Kom med på omvisning i 
Nordeuropas første udstilling 
med renæssancens mest aner-
kendte kvindelige kunstmaler 
Sofonisba Anguissola, når 
museets direktør Andrea Rygg 
Karberg tager os med rundt i 
særudstillingen ’Sofonisba - 
Historiens glemte mirakel’. 
Arrangementet er en del af 
Golden Days Festival 2022.
Pris: 100 kr. / 30 % for årskort-
holdere
            

ONSDAG 7. SEPTEMBER  
KL. 17.00-17.50
SÆROMVISNING  
V. MAREN BRAMSEN 
Museumsinspektør Maren 
Bramsen omviser i særudstil-
lingen ’Someday is now. Danh 
Vo præsenterer Sister Corita’. 
Sister Corita var katolsk non-
ne og en karismatisk undervi-
ser, der i 1960’ernes USA blev 
en indflydelsesrig og farverig 
popkunstner. Udstillingen er 
en del af Nivaagaards Maleri-
samlings flerårige samarbejde 
med den dansk-vietnamesiske 
kunstner Danh Vo.
Arrangementet er en del af 
Golden Days Festival 2022.
Pris: 100 kr. / 30 % for årskort-
holdere.
             

FREDAG 9. SEPTEMBER  
KL. 17.00
FILMFREDAG: SILKEVEJEN
’Silkevejen’ er fortællingen 
om en ung billedkonserva-
tor (Ellen Hillingsø), der er 
uhelbredeligt syg. Som hendes 
død nærmer sig, får vi indblik 
i, hvad hendes tanker og drøm-
me kredser om i den sidste tid: 
Kærligheden og kunsten: Som 
konservator har hun arbejdet 
med restaureringen af værker 
af Sofonisba Anguissola, som 
havde stor betydning for 
hende. 
Filmen taler højt om tunge 
emner og instruktør Jytte Rex 
tvinger sit publikum til reflek-
sion og sansning. En anderle-
des filmoplevelse, der vækker 
Sofonisba Anguissola til live.
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt. Reservér 
plads via info@nivaagaard.dk.

             

SØNDAG 11. SEPTEMBER  
KL. 11.15-12.00
FAMILIEOMVISNING:  
BØRN I KUNSTEN
Da kunstneren Sofonisba 
Anguissola levede, var der for-
skellige forventninger til piger 
og drenge. Sofonisba var selv 
en af de få piger, som dengang 
blev uddannet kunstmaler. 
Hun malede mange børn, 
både sine søskende og prinser 
og prinsesser i det spanske 
kongehus. Kom med og opklar 
hvordan renæssancekunstne-
ren Sofonisba berettede om 
barndommen.
Gratis deltagelse for årskort-
holdere, eller når entréen er 
betalt. Der er begrænset antal 
pladser. Tilmelding via info@
nivaagaard.dk
          

ALLE TORSDAGE  
KL. 17.00-17.30
GRATIS INTRODUKTION  
TIL SÆRUDSTILLINGEN
Bliv klogere på særudstillin-
gen ’Sofonisba – Historiens 
glemte mirakel’.
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt.
            

DET SKER I 
SEPTEMBER
PÅ MUSEET

Sofonisba Anguissola, Selvportræt ved staffeliet, 1556, Museum - Castle in Łańcut

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

Silkevejen. Ellen Hillingsø og Sofonisba.



TIRSDAG 13. SEPTEMBER  
KL. 17.00 
FOREDRAG: SOFONISBA –  
HISTORIENS GLEMTE  
MIRAKEL
Sofonisba Anguissola er en af 
renæssancens mest berøm-
te kvindelige kunstnere. I 
1800-tallet finder et af hendes 
hovedværker til Danmark, 
som et værk af en ubekendt 
kunstner. 
Gennem dette maleri, som 
i dag befinder sig på Ni-
vaagaards Malerisamling, vil 
ph.d.-studerende ved Kunst-
museum Brandts og KU, Søren 
Thorlak Madsen, afdække 
historien bag dets genopda-
gelse, og om de muligheder 
og udfordringer kvindelige 
kunstnere i 1500-tallet arbej-
dede under.
Foredraget er en del af Golden 
Days Festival 2022.
Pris: 100 kr. / 30% for årskort-
holdere
          

TORSDAG 15. SEPTEMBER  
KL. 17.00
LÆSEKREDS: VI LÆSER 
’SKYGGEZONE’ AF HANNE 
STRAGER
I læsekreds læser vi denne 
gang Hanne Stragers ’Skygge-
zone’ og varmer dermed op til 
forfatterforedrag tirsdag den 
20. september. 
Læsekreds er gratis for alle og 
forgår i museets havefoyer. 
’Skyggezone’ kan købes i mu-
seumsbutikken. 
          

FREDAG 16. SEPTEMBER  
KL. 17.00
KORFREDAG
Koret Chilli Chicks synger 
weekenden ind på museet.
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt.
          

TIRSDAG 20. SEPTEMBER  
KL. 17.00
FORFATTERFOREDRAG: 
HANNE STRAGER OG  
’SKYGGEZONE’
Hanne Strager er forfatter til 
den første egentlige biografi 
om Inge Lehmann, den store 
danske videnskabskvinde, som 
i 1936 opdagede at jorden har 
en fast indre kerne. Selvom 
opdagelsen var epokegørende, 
har de færreste hørt om hende 
i skolen. 
Inge Lehmanns videnskabeli-
ge arbejde mødte ingen forstå-
else i Danmark og hun måtte 
i en stor del af sit liv kæmpe 
med mandlige kollegaer, der 
chikanerede og forbigik hende. 
Hendes vej til at blive verdens 
første kvindelig seismolog var 
præget af tilfældigheder og 
tvivl, men også af viljestyrke 
og ganske særlige evner.
I foredraget vil Hanne Strager 
fortælle om bogen og hendes 
arbejde med den, om Inge Le-
hmanns opdagelser, men også 
om den mere private Inge Le-
hmann: Om hendes opvækst i 
en dysfunktionel familie, om 
studieliv og sammenbrud og 
en godt skjult kærlighed.
Pris: 100 kr. / 30% for årskort-
holdere.

          

FREDAG 23. SEPTEMBER  
KL. 17.00
FILMFREDAG:  
THE SINGING NUN
Filmen er løst baseret på den 
virkelige historie om den bel-
giske nonne Sæur Sourire eller 
Sister Jeanine Deckers, der 
blev verdenskendt i 1962 med 
sangen ’Dominique’.
I filmen spilles den syngende, 
guitarspillende og scooter-
kørende nonne af Debbie 
Reynolds og ’The Singing Nun’ 
giver garanti for smil på læben 
og vippen med foden. Filmen 
blev i 1966 nomineret til en 
Oscar for bedste musik. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt. Reservér 
plads via info@nivaagaard.dk.

            

FREDAG 30. SEPTEMBER  
KL. 17.00
KORFREDAG
Koret Fraktion 8 synger week-
enden ind på museet.
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen 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 
SEPTEMBER
PÅ MUSEET

The Singing nun. Metro-Goldwyn-Mayer. 

ALLE ONSDAGE  
KL. 15.00-19.30
CROQUIS VED MODEL
For nybegyndere og øvede.
Eftermiddagshold kl. 15-17 
Aftenhold kl. 17.30-19.30
Pris 100 kr. / 70 kr. for årskort-
holdere.

            

SØNDAG 11. SEPTEMBER  
KL. 12.30-13-30
SYNG, SYNG, SYNG - SANGE 
FRA DE SIDSTE 500 ÅR
Det er sjovest, når man selv 
deltager. Sanger Katrina 
Petersen og pianist Karoline 
Spaulding står klar til at guide 
børn og voksne gennem en 
musikalsk workshop, hvor 
krop og stemme skal prøve 
rytmer, dans og toner fra re-
næssancen og frem. Kom med 
og prøv hvad vi kan med sang i 
fællesskab.
Familieworkshop. Børn fra 6 
år og deres voksne.  
Gratis deltagelse for årskort-
holdere, eller når entréen er 
betalt.  Der er begrænset antal 
pladser. Tilmelding via info@
nivaagaard.dk
          

Sofonisba Anguissola, Portrætgruppe med 
kunstnerens fader Amilcare Anguissola og hendes 
småsøskende Minerva og Astrubale ca. 1559. Ni-
vaagaards-Malerisamling. 

’Skyggezone’ af Hanne Strager


