
LØRDAG 1. OKTOBER  
KL. 14.00-14.50
LØRDAGSOMVISNING I FAST 
SAMLING: JOMFUEN OG 
BONDEKONEN
Denne omvisning i museets fa-
ste samling har fokus på frem-
stillingen af kvinden i kunsten. 
Kom med når kunsthistoriker 
Sofie Bové viser rundt i mu-
seets samling af helt særlige 
kvindefremstillinger. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt. 
            

ONSDAG 5. OKTOBER  
KL. 17.00
SÆROMVISNING V.  
MUSEUMSDIREKTØR 
ANDREA RYGG KARBERG
Bliv klogere på renæssancens 
største kvindelige kunstner, 
Sofonisba Anguissola, når 
direktør for Nivaagaards 
Malerisamling, Andrea Rygg 
Karberg, viser rundt i særud-
stillingen Sofonisba – Histori-
ens glemte mirakel. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt. 
            

TORSDAG 6. OKTOBER KL 
17.00-18.00
LÆSEKREDS: VI LÆSER 
’FRANCISKA’ AF AGNETE 
BRAAD
Læsekredsen er for alle, der 
gerne vil samles om at tale om 
en god bog. Læsekredsen fun-
gerer derudover som optakt 
til Agnete Braads foredrag om 
bogen på museet tirsdag 11. 
oktober 2022 kl. 17.00.
Gratis deltagelse. Alle er 
 velkomne.
            

FREDAG 7. OKTOBER KL. 17.00
FILMFREDAG: ’THE LOST 
LEONARDO’
”En sleeper er et maleri ud-
budt, næsten altid på auktion, 
der tydeligvis er malet af en 
lang bedre kunstner, end 
auktionshuset er klar over. En 
sleeper-jæger er en, der leder 
efter den slags fejl.” 
Sådan begynder The lost 
Leonardo, fra 2021. Doku-
mentaren, som er instrueret 
af danske Andreas Koefo-
ed, er fortællingen om den 
måske mest usandsynlige sag 
i kunstmarkedets historie 
nogensinde. 
Varighed: 95 min. 
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen er betalt. Reserver 
plads via info@nivaagaard.dk.
            

TIRSDAG 11. OKTOBER  
KL. 17.00
FORFATTERFOREDRAG: 
AGNETE BRAAD OM  
’FRANCISKA’:
Franciska er en exofiktionsro-
man om Franciska Clausens 
usædvanlige liv og kamp for 
at blive kunstner. Agnete 
Braad fortæller historien om 
en talentfuld ung kvinde, der 
i 1917 forlader sit velstillede 
barndomshjem i Åbenrå for at 
følge undervisning hos tidens 
dygtigste malere i de europæi-
ske storbyer.
I det toneangivende avant-
gardemiljø i Berlin, München 
og Paris må Francisca som de 
andre kvindelige kunstnere 
kæmpe hårdt for fodfæste 
og anerkendelse i et mands-

domineret kunstmiljø, hvor 
kvinderne skulle klippe sig 
korthårede og forblive barnlø-
se for at blive taget alvorligt.
Agnete Braad er idéhistori-
ker og romanforfatter.  Hun 
debuterede i 2012 med den 
selvbiografiske roman Som 
om hun bare lagde røret på og 
forsvandt og udgav i 2016 sam-
tidsromanen En anden kvinde 
end mig.
Pris: 100 kr. / 30%  for årskort-
holdere.
Caféen serverer efter foredra-
get aftenens ret til 160 kr. 
Køb billet på nivaagaard.dk
            

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.
            

ALLE TORSDAGE KL. 17.00-
17.30
Gratis introduktion til særud-
stillingen Sofonisba – Histori-
ens glemte mirakel.
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt. 
            

FREDAG 14. OKTOBER  
KL. 17.00
KORFREDAG
Hørsholmkoret synger 
 weekenden ind på museet.
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt.
            

DET SKER  
I OKTOBER
PÅ MUSEET

Sofonisba Anguissola, ‘Bianca Ponzoni Anguissola’, 1557, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin.  
Kredits: Christoph Schmidt, Berlin

The Lost Leonardo. Sony Pictures. 2021.

Forfatter Agnete Braad

KØB ÅRSKORT 
250 KR. 

Få op til 50% rabat  
på arrangementer  

og fri adgang til  
museets udstillinger.



EFTERÅRSFERIE PÅ MUSEET

TIRSDAG DEN 18. OKTOBER 
KL. 11.15-12.00
FAMILIEOMVISNING: HUNDE 
OG BOGSTAVER I KUNSTEN
Hunden er menneskets bedste 
ven og i kunsten er den et 
symbol på trofasthed.
Bogstaver er både en lyd, en 
form og del af et budskab. På 
hver deres måde viste kunst-
nerne Sister Corita og Sofonis-
ba Anguissola det, der betød 
noget for dem.
Kom med på familieomvisning 
og undersøg kunsten med de 
vigtige budskaber og firbenede 
venner.
Gratis deltagelse, når entréen 
er betalt. Der er begrænset 
antal pladser. Tilmelding via 
info@nivaagaard.dk
            

TIRSDAG 18. OKTOBER 
KL. 12-15
HUNDECROQUIS!
Croquis betyder at skitsere 
eller at tegne noget efter en 
model, så til hundecroquis teg-
ner vi altså… Hunde!

Få fif og tips til at tegne hunde, 
når Nella, den søde og kær-
lige flatcoated retriever, og 
huskunstner Marina Pagh står 
klar. Her kan du låne kul, bly-
ant og papir, så du kan få alle 
fire poter, den våde snude og 
den buskede hale med på din 
tegning. Måske skal der også 
stå et ord, et budskab eller et 
lille digt om menneskets bed-
ste ven på din tegning? Til det 
kan du bruge stempler, stencil 
og grafiske remedier.
Børn fra 4 år og deres voksne. 
Tilmelding er ikke nødvendig 
og workshoppen er gratis, når 
entréen til museet er betalt.
            

ONSDAG 19. OKTOBER  
KL. 11.15-16.00
AKTIVITETER PÅ MALERI-
SAMLINGEN OG RINGOVNEN
Sammen med Nivaagaards 
Teglværks Ringovn inviterer 
Malerisamlingen alle børn og 
barnlige sjæle til at gå i fod-
sporene på museets grundlæg-
ger Johannes Hage, der tjente 
sine penge til kunsten ved bl.a. 
at producere mursten, dræn-
rør og tagsten på Nivaagaard 
Teglværk.
 
Kl. 11.15-16.00 Gå på opda-
gelse på Malerisamlingen og 
løs opgaveark undervejs. Når 
alle opgaverne er løst, venter 
der en lille sød overraskelse.
Kl. 13-16 Aktiviteter på Ni-
vaagaards Teglværks Ring-
ovn med omvisning kl. 14 for 
større børn og voksne.
Malerisamlingens naboer i 
Ringovnen har i anledning 
af efterårsferien tændt op i 
smedjen og laver aktiviteter 
for børn og barnlige sjæle.
Kl. 14 er der rundvisning for 
større børn og voksne. Husk 
praktisk påklædning, der tåler 
snavs.

Man kan gå til Ringovnen fra 
museet via parken eller gå/
køre dertil via Gl. Strandvej 
(700m).
Adressen er: Teglværksvej 23, 
Nivå
Gratis adgang til Ringovnen 
med en entrébillet til Maleri-
samlingen.  Det samme gælder 
for Malerisamlingens årskort-
holdere og gæster under 15 år.
            

TORSDAG DEN 27. OKTOBER 
KL. 19.30
KONCERT: BLONDE BASS
Blonde Bass er et ensemble i 
både bas og vokal: Kvinderne 
bag er Ida Hvid, Kristin Korb 
og Helle Marstrand, der skif-
ter roller mellem melodistem-
me, percussion, harmonier og 
basgange.
De trestemmige vokalarrange-
menter bidrager med et ekstra 
lag og giver en kombination af 
fylde, dybde, fokus, balance, 
harmoni og finesse.
Blonde Bass fremfører et 
mix af swingende standar-
der, funky originalnumre, a 
Capella-ballader og hyldester 
til deres bas-helte Ray Brown, 
NHØP, Hugo Rasmussen m. fl.
Pris: 170 / 30% for årskorthol-
dere 
Caféen serverer inden koncer-
ten  aftenens ret til 160 kr. 
Køb billet på nivaagaard.dk

            

FREDAG 28. OKTOBER  
KL. 17.00
KORFREDAG
Allegrokoret synger weeken-
den ind på museet.
Gratis for årskortholdere eller 
når entreen 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  
OGSÅ I  
OKTOBER
PÅ MUSEET

FREDAG 21. OKTOBER  
KL. 17.00
FILMFREDAG: NONNEN
Audrey Hepburn spiller Sister 
Luke, der forlader et velha-
vende liv for at blive nonne i et 
belgisk kloster. Hun udstatio-
neres til Belgisk Congo under 
Anden Verdenskrig, hvilket 
udfordrer hende i de ideolo-
gier og løfter, hun har valgt at 
følge, da tragedie og rædsler 
gør det svært at forholde sig 
neutralt og sætter hengiven-
heden til Gud og kirken på 
prøve.
Filmen blev nomineret til 8 
Oscars og er kendt som én af 
Hepburns bedste præstatio-
ner. 
Instruktion: Fred Zinnemann
Spilletid: 152 minutter
Gratis for årskortholdere eller 
når entréen er betalt. Reserver 
plads via info@nivaagaard.dk.
            

Nonnen. Warner Bros. 

Blonde Bass fylder museet med musik 27. oktober. 
Foto: Sofie Barfoed.

Mød hunden Nellie til hundecroquis!


