
April Maj

 

Påske workshop
Skærtorsdag d. 2. april, Lang- 
fredag d. 3. april og 2. påskedag 
d. 6. april 2015 kl. 12.00-15.00

Design dit helt eget gækkebrev 
eller klip efter en af de traditio-
nelle skabeloner. Skriv et sjovt 
gækkevers og send det til en, 
du kender. Men pas på – hvis 
du bliver gættet, skylder du et 
påskeæg. Pris: 30 kr.

Børneworkshop:  
Cosplay – levende japanske 
tegneseriefigurer
Hver søndag kl. 12.00-15.00
i april og maj

Er du vild med Japan, elsker 
du din Pikachu pokemon, eller 
læser du manga? I workshop-
pen kan du få et indblik i den 
japanske cosplay-verden, hvor 
børn og voksne syr dragter og 
klæder sig ud som tegneseriefi-
gurer. Prøv en cosplaydragt med 
paryk og våben, og lav din egen 
cosplay-amulet. Pris: 30 kr.

9. april
Se filmen ”9. APRIL”  
kl. 18.30-21.30

Tidligt om morgenen 9. april 
1940 krydser fjenden grænsen 
og i Sønderjylland beordres 
sekondløjtnant Sand og hans 
cykeldeling ud for at bremse 
den tyske overmagt. Det er 
starten på handlingen i den nye, 
danske storfilm “9. APRIL”, som 
du kan se på Nationalmuseet 
på 75-årsdagen for Danmarks 
besættelse.
Vi har inviteret instruktøren, 
Roni Ezra, samt nogle af skue-
spillerne og filmen indledes 
af museets egen specialist, 
Karsten Skjold Petersen fra 
Tøjhusmuseet.
Billetpris: 125 kroner. Køb billet-
ten på billet.natmus.dk/

Syworkshop:  
Bliv klar til grundlovsfejring 
24.04.15 kl. 15.00-17.00

Museet afholder en work-
shop med masser af hjælp og 
inspiration, så du kan blive klar 
til optoget d. 5. juni. Du får for 
eksempel gode og billige fif til, 
hvordan du kan forvandle din 
gamle brude- eller konfirmati-
onskjole til en rigtig 1915-kjole. 
Gratis at deltage. Tilmelding er 
ikke nødvendig.

Børneworkshop: Leg og legetøj 
Hver lørdag og søndag i maj  
kl. 12.00-15.00 

Leg med legetøj fra forskellige 
tidsaldre. Hvilket legetøj legede 
man med i gamle dage? Hvad 
var legetøjet lavet af, og hvilke 
lege legede man? Prøv Stik 
Palles øje ud eller lav din egen 
kludedukke. Pris: 30 kr.

Miniudstilling i forhallen:  
Det pengeløse samfund 
05.05.15-05.06.15

Kreditkort, bitcoins og mobile-
pay er begyndt at erstatte vores 
fysiske kontanter. I Danmark 
har vi produceret mønter siden 
vikingetiden, men fra 2016 har 
Nationalbanken besluttet at 
afvikle den hjemlige produktion 
og flytte den til udlandet.  
I miniudstillingen kan besøgen-
de reflektere over et pengeløst 
samfund og få et indblik i møn-
ternes mangfoldighed, betyd-
ning og produktion. 

Historisk optog:  
100-året for kvinders valgret 
05.06.15 kl. 10.00-13.00 med 
start på Kastellet og afslutning 
på Christiansborg. 

I 2015 markerer Nationalmu-
seet og Dansk Kvindesamfund 
100-året for kvinders stemmeret 
med et stort optog gennem 
København. Den 5. juni 1915 gik 
tusindvis af hvidklædte kvinder 
nemlig gennem byen for at fejre 
deres nyvundne stemmeret. Dét 
optog genopfører Nationalmu-
seet med frivillige kvinder og 
mænd i alle aldre stylet anno 
1915 - og du kan være med!  
Alle er velkomne og det er gratis 
at deltage. 

Wienerkaffesalon anno 1915
05.06.15 kl. 15.00-17.00

I anledningen af 100-året for 
kvinders valgret afholder Natio-
nalmuseet historisk wienersalon 
med kaffe, kage og musik. Kom 
og hør om kvinders valgret og 
ligestilling i dag på omvisnin-
ger eller se modeshow med 
de historiske klædte kvinder 
og mænd fra valgretsoptoget 
tidligere på dagen. 

Juni



Sex! En rundtur i  
Danmarks-historier 1660-2000
Alle søndage i april og maj  
kl. 14.00-15.00

Hvordan flirtede man i 1700-tal-
let, og hvad brugte man er ud-
skylningsapparat til? Vi fortæller, 
hvordan synet på sex og sek-
sualitet har ændret sig gennem 
perioden. Pris: 50 kr. Tilmelding: 
personligt fremmøde i informa-
tionen på dagen eller på  
billet.natmus.dk 

Engelsk highlights omvisning
Tirsdag, torsdag og søndag  
kl. 11.00-12.00  
fra juni-september

Hvad kan Nationalmuseet? Og 
hvilke kulturhistoriske skatte 
gemmer vi på? Dette spørgsmål 
kan du finde svar på i udstillin-
gerne på Nationalmuseet på 
den engelsksprogede High-
lights tur. Med historier om alt 
fra guldhornene, til Dagmar-
korset over til hashboden fra 
Christiania fortæller museet om 
nogle af de største fund gen-
nem historien. Pris: 50 kr.De Hvide Busser

20. juni 2015 - 3. januar 2016

På 70-året for aktionen med De 
Hvide Busser åbner vi en stor 
særudstilling om busserne, som 
evakuerede 17.000 mennesker 
ud af tyske kz-lejre under 
2. verdenskrig. Redningsakti-
onen er ikke særlig kendt, og 
i anledning af 70-året ønsker 
Nationalmuseet derfor at 
fortælle historien om busserne 
og om de chauffører, læger og 
sygeplejersker, som tog på den 
farefulde færd. 

Udstillingen vil også sætte fokus 
på begrebet medborgerskab og 
diskutere de dilemmaer, man 
kan blive stillet over for som 
borger i et samfund. 
Derfor handler udstillingen ikke 
kun om, hvordan man udviste 
medborgerskab under  
2. verdenskrig – den vil også stil-
le spørgsmålet: Hvordan er man 
egentlig en medborger i dag?
Gratis entré.

Rundvisninger  
i Klunkehjemmet
Hver lørdag, søndag og hellig-
dag kl. 11.00, 12.00 og 13.00  
Engelsk omvisning kl. 14.00-15.00
hver lørdag juni-september 

Oplev grosserer Christensens 
herskabelige lejlighed fra 
1800-tallet med originalt møbel-
inventar fra tiden mellem  
1890 og 1914.
Pris: 50 kr. Gratis for børn under 
12 år. Billetter: købes i informa- 
tionen eller på billet.natmus.dk

Juni Rundvisning

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

Der tages forbehold for 
ændringer, aflysninger og trykfejl.
Fotos og illustrationer:  
Nationalmuseet og Simon Apadana. 

Det sker 
01.04.15 – 31.07.15


