GOLDEN DAYS 2017 – FREDERIKSBERG

Vid, bid og nye kønsroller: Liva - revyens diva
Liva Weel er en af dansk revys største, strålende stjerner og den ukronede dronning af mellemkrigstidens
København. Liva har begejstret generationer, og hendes viser er levende kulturarv. Også selv om det i 2017
er hele 120 år siden, lille Liva blev født. Revymuseets miniudstilling om Liva Weel viser divaen,
kunstnerinden, den kulturradikale idealkvinde, den folkelige skuespiller og den private Liva: moderen,
hustruen, kæresten og hende, der brugte sig selv hårdt og heftigt. Til glæde for os publikum, men til skade
for sig selv.
31. august – 1. maj 2018
Revymuseet; Allégade 5
Tirsdag-søndag kl. 11-16
Entré: 40-50 kr., børn gratis
Udstilling
Spor: Liva Weel
Bakkehusets romantiske have og kulinariske orangeri
Passioneret og næsten videnskabeligt dyrkede Kamma Rahbek sjældne planter og smukke blomster i
Bakkehusets have, der dengang lå ude på landet. Nu er haven på Frederiksberg genskabt i Kamma Rahbeks
ånd. Havearkitekt Charlotte Skibsted, der er ekspert i romantikkens haver, har stået i spidsen for
Bakkehusets haveprojekt. Museumsinspektør Gertrud With, der tilbage i 2012 fik ideen til at genskabe
Kammas have, står bag årets særudstilling om Kamma Rahbeks romantiske have, blomstersymbolik og
tanker omkring naturen i romantikken.
2. – 17. september
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Tirsdag-søndag kl. 11-16
Entré: 50 kr.
Spor: Kamma Rahbek
I Kammas fodspor
Bakkehusets museumsinspektør og Kamma Rahbek-kender Gertrud With inviterer på en byvandring i
Kamma Rahbeks fodspor. Byvandringen starter ved Bryggergården i Nørregade 39, hvor Kamma Rahbek
blev født. Herfra går vandringen videre gennem nedslagspunkter i Kammas liv, der blandt andet involverer
Vor Frue Kirke og Vartov. Gertrud With har siden 2007 været museumsleder og inspektør i
Bakkehusmuseet.
2. september kl. 14-16
Mødested ved Bryggergården i Nørregade 39
Fri entré
Byvandring
Spor: Kamma Rahbek

Bogskatte for bogelskere
Adam Oehlenschläger var en flittig gæst hos Kamma Rahbek i Bakkehuset på Frederiksberg, hvor skønånder
mødtes til åndfulde samtaler blottet for tidens snobberi og trivialiteter. Vi åbner for skattekisten og viser
Oehlenschlägers digtsamling ”Frederiksberg”, der blev udgivet for nøjagtigt 200 år siden, frem. Snus også til
det smukke værk ”Hafnia Hodierna”, der er et arkitekturværk med over 100 kobberstik af københavnske
seværdigheder, som Laurids de Thurah udgav i 1748.
4. – 9. september
Biblioteket Frederiksberg, Falkonér Plads 3
Fri entré
Udstilling
Spor: Kamma Rahbek
Liva før, nu og i fremtiden
Ellen Hillingsøe skal til efteråret spille Liva på Folketeatret. Prøverne er ikke startet endnu, men denne aften
synger hun Liva Weel-viser som en lille forsmag på det, der venter senere på året. Ellen Hillingsøe fortæller
om den kommende forestilling, og hvordan det er at skulle spille et nationalikon som Liva Weel. Berlingske
Tidendes teaterredaktør Jakob Steen Olsen og museumsinspektør Rikke Rottensten åbner aftenen med
fortællinger fra Liva Weels vilde liv i en kreds af provokerende, festlige og frække mennesker, der har
præget den danske kulturarv - og revyen især - langt ud over deres egen tid. Ellen Hillingsøe
akkompagneres af komponist Jens Krøyer.
5. september kl. 17
Revymuseet, Allégade 5
Entré: 125 kr. via info@revymuseet.dk eller 38102045
Musik. Foredrag
Spor: Liva Weel
Kammas åndelige frø og planter: Havevandring med Stig Dalager
Forfatter Stig Dalager fører på denne havevandring sine gæster ind i Kamma Rahbeks åndelige frø og planter.
Kamma Rahbek var et særdeles velformuleret, belæst og selvbevidst midt- og samlingspunkt for en broget
kreds af tidens førende personligheder og digtere, der gødede den åndelige jord i Bakkehuset. Kamma var
en litterært skarp og følsom brevforfatter, der ironiserede over tidens spidsborgerlige kvindeideal og drømte
om nye typer kærlige venskabsforhold imellem mænd og kvinder. Havevandringen sluttes af med et glas vin
i Bakkehusmuseets kulinariske orangeri.
5. september kl. 17
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Entré: 175 kr. www.billetto.dk
Omvisning
Spor: Kamma Rahbek
Sensommersuppe, kvinden Kamma og oplæsning ved Kristina Stoltz
Litterære overtoner og sensommersuppe i Bakkehusets orangeri. Forfatter Kristina Stoltz læser højt fra et
udvalg af Kamma Rahbeks breve og egne tekster. Kristina Stoltz’s romaner er på en gang skrevet i en

realistisk og poetisk stil i ofte ordknappe sætninger. Stoltz skriver med nerve og råhed, uden at blive
hverken kynisk eller blødsøden. Stoltz blev i juni 2017 nomineret til DR Romanprisen for sin seneste roman
Som om. Suppe er inkluderet i billetprisen. Drikkevarer tilkøbes.
6. september kl. 17.30
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Entré: 125 kr. www.billetto.dk (begrænset antal pladser)
Litteratur. Oplæsning. Mad
Spor: Kamma Rahbek
Musik fra guldalderen
Studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spiller musik fra guldalderen af komponister, der
var en del af Bakkehuskredsen og havde deres gang i huset. Hør blandt andet uddrag af musikken til Kuhlaus
”Elverhøj” og værker af C.E.F. Weyse og Frederik Frölich. Fløjte- og klaverstuderende under ledelse af docent
Toke Lund Christiansen vil føre publikum tilbage til guldalderens glorværdige saloner. Arrangeret af Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium og Bakkehusmuseet.
7. september kl. 17
Bakkehusmuseet , Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
Koncert
Spor: Kamma Rahbek
Grænsevandring: Langs Frederiksbergs vestgrænse
Følg med stadsarkivar Henning Bro langs grænsen mellem byen Frederiksberg og de københavnske bydele
Valby, Vigerslev og Vanløse. I 1901 blev Valby, Vigerslev og hele Brønshøj Sogn indlemmet i Københavns
Kommune, og Frederiksbergs vestlige del blev omklamret af København på alle sider. Undervejs på
vandringen fortæller stadsarkivaren om historier på begge sider af grænsen. Turen starter ved hjørnet af
Skellet og Valby Langgade. Arrangeret af Frederiksberg Stadsarkiv.
9. september kl. 14
Mødested på hjørnet af Skellet og Valby Langgade Frederiksberg.
Fri entré
Byvandring
Spor: Christian 4.
Fejring: Kjøbenhavns Musikkonservatorium 150 år
Klaveraften med studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som spiller værker af
komponister, der har haft stor betydning for konservatoriets historie, og som var samtidige med Carl
Jacobsen. Oplev værker af konservatoriets grundlæggere og første direktører Niels W. Gade og J.P.E.
Hartmann. Nyd også værker af Carl Nielsen, der blev optaget som violinstuderende på konservatoriet i 1884
og 47 år senere udnævntes til direktør.
11. september kl. 19.30
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22
Fri entré
Koncert

Spor: Carl Jacobsen
Sensommersuppe, kvinden Kamma og oplæsning ved Kamilla Hega Holst
Litterære overtoner og sensommersuppe i Bakkehusets orangeri. Forfatter Kamilla Hega Holst læser højt fra
et udvalg af Kamma Rahbeks breve og sine egne tekster. Kamilla Hega Holst debuterede i 2003 med en
børnebog og har senest høstet rosende omtaler for sin roman Rud fra 2017. Holst er i sin litteratur ikke
bange for at konfrontere sig selv og sine læsere med tabuer. Suppe er inkluderet i billetprisen. Drikkevarer
tilkøbes.
13. september kl. 18.30-19.30
Bakkehusmuseet, Rahbek Allé 23
Entré: 125 kr. www.billetto.dk (begrænset antal pladser)
Litteratur. Oplæsning. Mad
Spor: Kamma Rahbek
Havevandring og langbordsmiddag i Kamma Rahbeks romantiske have
Ønsker man at sanse den danske guldalder, kan man passende starte hos Kamma Rahbek, der huserede på
Valby Bakke i en hyggelig krobygning fra 1600-tallet. Kammas gæster talte forfattere, videnskabsmænd og
andre kulturpersonligheder. Bakkehusmuseets romantiske have er rammen om en havevandring ved kok
og gartner Allan Haunstrup og efterfølgende langbordsmiddag under kastanjetræet med smage, der
behager, og sanselige indslag med skuespillerne Sidsel Agensø og Maibritt Saerens, der udfolder Kammas
ånd gennem lyrisk uorden og refleksioner over mennesker, havebrug, revolutioner og længsel
efter hjertets inderste.
15. september kl. 17
Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Entré: 1.000 kr. www.billetto.dk (begrænset antal pladser)
Mad
Spor: Kamma Rahbek
Byvandring: Langs Frederiksbergs østgrænse
Tag med arkivar Caspar Christiansen på en vandring i grænselandet mellem hovedstadens to kommuner.
Storebroren København har i årenes løb ofte ønsket at indlemme den populære lillebror Frederiksberg. Især
østsiden af den mindre kommune har været i frontlinjen. Turen starter ved Forum. Her lå Christian 4.s
Ladegård og KB's gamle baner engang. Herfra tager turen en mere moderne drejning, når vi går videre langs
søerne sydover mod Codanhus og ender på den hyggelige Værnedamsvej. Arrangeret af Frederiksberg
Stadsarkiv.
16. september kl. 14
Mødested ved Forum Frederiksberg
Fri entré
Byvandring
Spor: Christian 4.

