
September Oktober

NatNight – Romersk aften 
05.09.14 kl. 17.00 – 22.00 
En aften i romernes tegn.  
Se flotte legionærer i kampuni
form, og hør foredrag om Ro
merriget. Slæng dig i de romer
ske divaner, og spis vindruer.  
Gratis adgang

Rundvisninger i  
Klunkehjemmet
Hver lørdag, søndag og hellig-
dage kl. 11.00, 12.00 og 13.00 
Oplev grosserer Christensens 
herskabelige lejlighed fra 
1800tallet med originalt møbel
inventar fra tiden mellem  
1890 og 1914.
Pris: 50 kr. for voksne, 40 kr. for 
studerende og pensionister
Tilmelding: Personligt frem
møde i informationen på dagen

Rundvisninger i Den Kgl.  
Mønt- og Medaillesamling 
Hver lørdag kl. 13.00-14.00

Hver enkelt mønt og medalje 
rummer en særlig historie.  
Oplev samlingen gennem  
enestående anekdoter fortalt  
af din rundviser.
Pris: 50 kr. for voksne, 40 kr. for 
studerende og pensionister
Tilmelding: Personligt fremmø
de i informationen på dagen 

Workshop og rundvisning: 
Tapet i nye tider 
06.09.14 kl. 15.30 – 16.00 
Lær at lave de sødeste uroer el
ler personlige kort af tapetrester. 
Vibeke Andersson Møller viser 
også rundt i udstillingen om 
kunstnertapeter fra 1930’erne – 
1960’erne. Sidste chance for at 
se udstillingen er 14.09.14. 
Gratis adgang

Børneworkshop:  
Augustus og romerne  
Hver lørdag i september  
kl. 12.00 – 15.00 
Bliv inspireret af antikkens pro
paganda og selvfremstilling,  
og lav din egen valgplakat,  
flet en laurbærkrans, eller tag  
en selfie i en romersk toga. 
Pris: 30 kr. for materialer 

Børneworkshop: Leg og legetøj
Hver søndag i september  
kl. 12.00 – 15.00 
Leg med legetøj fra forskellige 
tidsaldre. Prøv middelalderens 
Stik Palles øje ud eller oldtidens 
terningespil. Du kan også lave 
din egen kludedukke. 
Pris: 30 kr. for materialer 
 

Håndgranater, portvin og  
mandens kamp for overlevelse 
10.09.14 kl. 19.30 – 21.00 
Foredragsaften med portvin  
i herreklubben. Tre museums
inspektører giver en under
holdende indføring i første 
verdenskrigs nyopdukkede 
mandeidealer. 
Pris: 50 kr., studerende 25 kr. 
Max. 90 deltagere 
Billetter: goldendaysfestival.dk

Grunker, guldur  
og gullaschbaroner 
12.09.14 kl. 19.00 – 21.30 

Kom til gullaschmiddag med 
underholdning og historiske 
fortællinger om rigets tilstand 
under første verdenskrig.  
Puds gulduret, og find hat og 
vest frem. 
Pris: 250 kr., 200 kr. med hat, 
vest og guldur 
Max. 100 deltagere 
Billetter: goldendaysfestival.dk 
 

Kom og dans –  
som var det i 1914 
13.09.14 kl. 19.00 – 21.00 

I Nationalmuseets festsal kan du 
svinge dig i tango, vals og andre 
af datidens nye danse, der flore
rede blandt borgerskabet langt 
fra verdenskrigens slagmarker. 
Pris: 80 kr., studerende 50 kr. 
Max. 100 deltagere 
Billetter: goldendaysfestival.dk

Fire år og millioner af døde – 
var de militære strategier helt 
katastrofale?
18.09.14 kl. 17.00 – 18.00 
Militærforskeren Lars Bangert 
Struwe gør dig klogere på 
militære strategier fra første 
verdenskrig. Hør, hvordan  
teknologiudviklingen  
ændrede hele slagmarken.
Gratis 
Max. 150 deltagere 
Billetter: Hentes i  
informationen på dagen 
 
Film: Alle tiders legetøj 
21.09.14 kl. 11.00

Drengen Ondra lider af astma, 
og derfor smider hans mor den 
støvede yndlingsbamse Kooky 
ud. Kooky påbegynder en fare
fuld rejse fra lossepladsen for  
at komme hjem til Ondra.
Instr.: Jan Sverák, Tjekkiet 2010, 
95 minutter. 6+ år 
Pris: 15 kr. 
Billetter: buster.dk 
 
 

NatNight 
03.10.14 kl. 17.00 – 22.00 
Gratis adgang

 
Særudstilling: Pels – liv og død 
04.10.14 – 22.02.15 
I vores del af verden får vi  
mange ting fra dyrene, bl.a. pels  
for at holde varmen og i dag for 
at se godt ud. Men er det ok,  
at vi slår dyr ihjel? 
Gratis adgang

Sex! En rundtur i  
Danmarkshistorier 1660 – 2000
Hver søndag resten af 2014  
kl. 13.00 – 14.00

Hvordan flirtede man i  
1700tallet, og hvad brugte  
man et udskylningsapparat til? 
Vi fortæller, hvordan synet på  
sex og seksualitet har ændret 
sig igennem perioden.
Pris: 50 kr., 40 kr. for  
studerende og pensionister
Tilmelding: Personligt frem
møde i informationen på dagen
 
Børneworkshop: Dyr, dyr pels 
Hver søndag i oktober  
kl. 12.00 – 15.00 
Vi får pels fra dyrene af forskel
lige årsager. Men er det ok, at 
vi slår dyr ihjel? Få en snak om 
dyreetik og pelse, hør en god 
historie, og lav en fin nøglering  
af pels eller fakefur. 
Pris: 30 kr. for materialer
 



Kulturnatten: Pels – liv og død 
10.10.14 kl. 18.00 – 24.00 
Pels er blevet brugt til at holde 
varmen, men også til at udtrykke 
status. Smag på kok Nikolaj Kirks 
sælgryde, tal med buntmageren 
og designeren, og giv din me
ning til kende i fotoværkstedet. 
Pris: Kun adgang med Kulturpas 
og Børnepas (for børn op  
til 12 år).  
Kulturpas kan købes på Natio
nalmuseet. Børnepas er gratis. 
Se mere på kulturnatten.dk 
 
Skole som i gamle dage 
11.10.14 kl. 11.00, 12.00 og 13.00 
12.10.14 kl. 11.00, 12.00 og 13.00 
Så ringer det ind til skoledag på 
oldemors tid med spanskrør og 
fedtemadder. Heldigvis er der 
også frikvarterer med lege som 
hinkerude, stylter og styrkelege. 
For familier med børn mellem 
510 år 
Pris: 30 kr. pr. barn 
Max. 10 børn ad gangen

Dyr, dyr pels 
11.10.14 – 19.10.14 kl. 11.00 – 15.00 
Vi får pels fra dyrene af forskel
lige årsager. Men er det ok, at 
vi slår dyr ihjel? Få en snak om 
dyreetik og pelse, hør en god 
historie, og lav en fin nøglering  
af pels eller fakefur. 
Pris: 30 kr. for materialer

Den lille jæger 
14.10.14 – 19.10.14 kl. 12.00 – 15.00 
Børn fra Qasigiannguit i  
Disko Bugten i Grønland viser 
dig gamle lege, der skulle sikre 
børn de rigtige færdigheder 
som jæger.
Gratis, hvis du har betalt i  
workshoppen: Dyr, dyr pels 

Pelsen som luksusobjekt  
og prygelknabe 
29.10.14 kl. 17.00 – 18.30 
Hør forsker Erik HansenHansen 
fortælle om pelsens kultur og 
mediehistorie, og erfar, hvordan 
den er gået fra nødvendig be
klædningsgenstand til et både 
hadet og begæret luksusobjekt. 
Pris: Se natmus.dk 
Max: 150 deltagere 
Billetter: Se natmus.dk  

Det sker 
01.09.14 – 31.12.14

De Dødes Dag 
01.11.14 kl. 18.00 – 22.00 
Både levende og døde er 
velkomne, når Nationalmuseet 
fejrer De Dødes Dag på ægte 
mexicansk manér med mad, 
musik og masser af raslende 
skeletter. 
Pris: 30 kr. for voksne,  
15 kr. for børn (under 18 år) 
Læs mere: natmus.dk 

Børneworkshop:  
De Dødes Dag 
01.11.14 kl. 12.00 – 15.00 
02.11.14 kl. 12.00 – 15.00 
Farvelæg dit eget kranium af ler, 
fold en blomst, eller klip pynt. 
Pris: 30 kr. for materialer –  
henvendelse i informationen

NatNight 
07.11.14 kl. 17.00 – 22.00 
Gratis adgang 

Nationalmuseets  
arktiske skinddragter 
08.11.14 kl. 14.00 – 16.00

Konservator Anne Lisbeth  
Schmidt demonstrerer via  
Nationalmuseets arktiske  
skinddragter, hvordan man  
artsbestemmer pels. Bliv  
klogere på dyret bag pelsen.  
Pris: Se natmus.dk 
Max. 150 deltagere 

Når klæder skaber debat –  
etiske aspekter af pels- 
industrien 
12.11.14 kl. 17.00 – 18.30 
Hør Mickey Gjerris fortælle om 
dyreetik, fra velfærd for burhøns 
til rovdyr i cirkus, og om hvordan 
man kan diskutere forskellige 
holdninger til pels. 
Entré: Se natmus.dk 
Max. 150 deltagere 
Billetter: Hentes i  
informationen på dagen 

December

Mord for luksus?  
Pels i Danmark i det  
20. århundrede 
26.11.14 kl. 17.00 – 18.30 
Historiker Maja Skovrup Frisk 
fortæller om, hvordan pelsens 
symbolværdi har bølget frem  
og tilbage fra 19001999. 
Pris: Se hjemmesiden
Max. 150 deltagere
Billetter: Hentes i  
informationen på dagen 

Juletræsfest  
på Nationalmuseet 
30.11.14 kl. 11.00 – 12.00 
Se filmen ”Hvor ligger juleland”, 
og lav en CarlLudvig nisse af 
piberensere. Museumsdirektør 
Per Kristian Madsen tænder det 
store juletræ foran indgangen. 
Alder: 2 – 9 år 
Billet: Gratisbilletter udleveres 
på dagen fra kl. 10.00
 
 

Børneworkshop:  
Nisseversitetet 
30.11.14 + hver lørdag og  
søndag i december  
kl. 12.00 – 15.00 
På nisseversitetet lærer du alt 
det, en rigtig julenisse skal  
kunne: træskogang, skrive  
nisseskrift og meget andet.  
Klarer du alle udfordringerne,  
er du en ægte nisse. 
Pris: 30 kr. for materialer 

Pelsjægerliv i Siribien 
03.12.14 kl. 17.00 – 18.30 
Forsker og medlem af  
Eventyrernes Klub  
Rane Willerslev fortæller om 
sine ekspeditioner til Siribien  
og om sit engagement i  
fangernes forhold.  
Pris: Se hjemmesiden
Max. 150 deltagere
Billetter: Se natmus.dk 

November

Der tages forbehold for  
ændringer, aflysninger og trykfejl.
Fotos og illustrationer: National 
museet, Colin Anderson/Blend Ima
ges/Corbis og Rama King Nash.

Se mere på natmus.dk,  
eller følg os på facebook


