Arrangementer

Åbent tirsdag-søndag kl. 11.00-16.00

Henry Heerup, Fredsgavlen på Nørrebro,
Folkets Hus Stengade, 1981

– Heerup & Den Kolde Krig

14. sept. 2018 – 27. januar 2019
Den Kolde Krigs uforsonlige modsætninger var som skabt til
Heerups billedunivers. ‘Atomblomster - Heerup og Den Kolde
Krig’ præsenterer værker af Henry Heerup fra perioden
1950-75 med fokus på tidstypiske emner som atombomber,
rumkapløb og fredsbevægelser. Udstillingen undersøger,
hvordan han, som en mand af sin tid, omsætter virkelighedens
følelser og betragter selv det mest urovækkende gennem
fantasiens og eventyrets linse.
Udstillingen præsenterer kunstværker af Henry Heerup i
dialog med kulturhistoriske genstande fra Oplevelsescenter
Vestvolden og Rødovre Lokalhistorisk Arkiv.

Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

+45 3637 8700
www.heerup.dk

Efterår 2018

De er blevet vældig dygtige
til at sende raketter op i luften og
lade folk svirpe rundt om jorden
ved hjælp af centrifugalkraften
eller hvad det urværk nu hedder
der holder det hele i gang.
Henry Heerup, artikel af Jens Jørgen Thorsen 1960-70

ATOMBLOMSTER

ARRANGEMENTER
EFTERÅR 2018
NY UDSTILLING: ATOMBLOMSTER
– HEERUP OG DEN KOLDE KRIG
14. september 2018 – 27. januar 2019

KUNST OG HISTORIE
– OM KOLD KRIG OG VELFÆRD PÅ VESTEGNEN
17. og 24. september – 1. og 8. oktober – alle dage kl. 10-12
Kunst og kulturhistorisk foredragsrække på Heerup Museum.
Efter 2. verdenskrig symboliserer forstæderne det gode liv,
men under overfladen lurer frygten for den moderne teknologi
og den altødelæggende atomkrig. Fra sin have i Rødovre
indfanger Henry Heerup både frygt og fascination for den nye
teknologi i sit folkelige og eventyrlige univers. Skal bookes
gennem Københavns Folkeuniversitet www.fukbh.dk

KREATIV LØRDAG
– INTERNATIONAL SNITTEDAG
Lørdag d. 15. september kl. 11-15
Mød op på Heerup Museum og vær med til snittetræf i
museumshaven. Lær et gammelt håndværk at kende og oplev
glæden og roen ved at snitte i naturens smukke materialer.
Alle kan prøve kræfter med at snitte i træ - mindre børn skal
følges med en voksen. Pris 35 kr. inkl. fri entré til museet.
Ingen tilmelding.

GRATIS OMVISNING
– ATOMBLOMSTER OG FREDSDUER
Søndag d. 23. september kl. 12.00
Familievenlig omvisning i den nye særudstilling ‘Atomblomster
– Heerup og Den Kolde Krig’. Vi snakker om atomblomster,
fredsduer og fantasifulde rejser ud i rummet, når vi går på
opdagelse i Henry Heerups farvestrålende værker. Ingen
tilmelding. Gratis mod betalt entré.
CAFÉ H: JYTTE HILDEN
Torsdag d. 20. september kl. 19-21
I 2018 fylder Emma Gads klassiker Takt og Tone 100 år. Mange
normer har ændret sig – til det værre og bedre, men først og
fremmest til noget helt andet. Dette foredrag med Jytte Hilden
tager afsæt i den helt nye bog Takt og Tone til Tiden, og lægger
op til en spændende debat om moderne livs- og omgangsformer.
Kom og oplev en fantastisk fortæller! Pris 80 kr. inkl. vin og
snack. Billetter købes på heerup.dk eller på museet inden
14. september.

GO’MORGEN HEERUP
Søndag d. 7. oktober kl. 11-13
Museets dygtige kunstformidler fortæller om Heerups kunst
under Den Kolde Krig. Truslen om en altødelæggende 3. verdenskrig lå også den livsglade kunstner på sinde, og hans værker
afspejler tidens uforsonlige modsætninger. Hør mere om bl.a.
atombomber, rumhunden Laika, Radiumstationen i Kbh. og
den elskede fredsgavl på Nørrebro. Pris 150 kr. inkl. brunch,
foredrag og entré til museet. Billetter købes på heerup.dk eller
på museet inden 30. september.

FAMILIEWORKSHOP I EFTERÅRSFERIEN
16. – 19. oktober kl. 11-15
Vær med i vores værksted og lav en skraldemodel af et fly eller
en ufo. Find inspiration i udstillingen eller bestem helt selv, om
du er til bombefly eller ‘love & peace’. Tag en ven eller din søster
med og lån et klassisk brætspil som sænke flagskib, ludo eller
Afrika’s stjerne. Pris 35 kr. pr. deltager inkl. entré til museet.
GRATIS OMVISNING
– HEERUP OG DEN KOLDE KRIG
Søndag d. 21. oktober kl. 12.00
Kom med på omvisning. I Heerups værker balancerer livets
skyggesider altid med håbet, kærligheden og familien. Hør
mere om livet og kunsten under Den Kolde Krig, når vi finder
tidstypiske motiver og temaer i hans billedunivers. Ingen
tilmelding. Gratis mod betalt entré.

GRATIS OMVISNING
– FRYGT OG FASCINATION
Søndag d. 18. november kl. 12.00
Omvisning i efterårets særudstilling. I Heerups billedsprog
bliver selv det mest urovækkende gjort mindre farligt gennem
fantasiens linse. Vi snakker om frygten for fremtiden men også
om teknologifascination, rumkapløb og fredsdemonstrationer.
Ingen tilmelding. Gratis mod betalt entré.
PLANTEFARVERNES JULEMARKED
24. – 25. november kl. 10-16
Tag venner og familie med til stemningsfuld julehygge på vores
gamle slægtsgård. Plantefarverne viser kunst og håndværk i
gammeldags boder. Her er markedsstemning, juleri og godter
for hele familien. Mad og drikke kan købes. Gratis entré til
Heerup Museum hele weekenden, og museumsbutikken har
selvfølgelig også inspiration og skønne julegaveidéer.
NISSEBRUNCH
Søndag d. 2. december kl. 11-13
Nisselig dejlig brunch med foredrag om Formanden for
Nissernes Fagforening i Vanløse og Rødovre. Bliv klogere
på nissens kulturhistorie og oplev en perlerække af Heerups
helårsnisser i både malerier, skraldemodeller og stenskulpturer.
Pris 150 kr. inkl. brunch, foredrag og entré til museet. Billetter
købes på heerup.dk eller på museet inden 25. november.

HEERUPS FØDSELSDAG
Søndag d. 4. november kl. 15.30-17.30
I år ville Heerup være fyldt fantastiske 111 år. Heerup Museets
Venner inviterer sine medlemmer til en hyggelig og uhøjtidelig
eftermiddag med omvisning i udstillingen.
CAFÉ H: MARTIN SPANG OLSEN
Torsdag d. 8. november kl. 19-21
Martin Spang Olsen vil fortælle, spille musik og vise tegninger
fra sit liv og samarbejdet med faderen Ib Spang Olsen. Martin
er kendt fra TV og film, men han er også forfatter, komponist,
religionshistoriker og sanger. Pris 80 kr. inkl. vin og snack.
Billetter købes på heerup.dk eller på museet inden 1. november.

ÅBNINGSTIDER I JULEN
Heerup Museum er juleåbent til og med d. 22. samt 27.-30.
december. Første åbningsdag i 2019 er onsdag d. 2. januar.
CAFÉ H: LOUIS ARMSTRONG
Tirsdag d. 15. januar kl. 19-21
Musikforedrag ved fortæller og bassist Jens Sølund, og
trompetist Henrik Bolberg. Louis Armstrong fik enorm
betydning for en hel musikgenre, og mange af hans sange er
kendt og elskede verden over. Vi dykker ned i den legendariske
jazzmusikers rejse fra de fattige kvarterer i New Orleans til de
bonede gulve. Pris 80 kr. inkl. vin og snack. Billetter købes på
heerup.dk eller på museet inden 9. januar.

