
Januar Februar

Børneworkshop: Dyr, dyr pels
Hver søndag i januar 
kl. 12.00–15.00

I vores del af verden får vi man-
ge ting fra dyrene, blandt andet 
pels for at holde varmen og i 
dag for at se godt ud. Men er det 
ok, at vi slår dyr ihjel? Få en snak 
om dyreetik og pelse, hør en 
god historie, og lav et taske- 
vedhæng af ægte pels, kunstig 
pels eller mikrofiber.
Pris: 30 kr. for materialer

Miniudstilling i forhallen:  
Danske Kongegrave
05.01.15–01.02.15

I november 2014 udkom stor-
værket Danske Kongegrave. I 
den anledning giver den lille 
udstilling i forhallen glimt af  
Nationalmuseets århundrede-
lange indsats med at udforske, 
bevare og beskrive de danske 
kongegrave fra Jelling til  
Roskilde Domkirke.

NatNight – Åndernes Nat
09.01.15 kl. 16.00–22.00

Findes der ånder, og har  
Nationalmuseet mon permanen-
te gæster fra det hinsides? På 
årets første NatNight lukker vi 
op for nattevagternes fortællin-
ger og byder på miniforedrag 
om ånder, sjæle og genfærd fra 
mange verdenshjørner.

Rettighedsbazar  
– for eller imod pels?
21.01.15 kl. 13.00–16.00

Kom til Rettighedsbazar, og få 
en snak med både tilhængere 
og modstandere af pels. Du kan 
få en uformel snak med repræ-
sentanter for Inuit Sila, Dyrenes 
Beskyttelse og flere andre i 
Nationalmuseets forhal.

Paneldebat om den  
grønlandske sælfangst
21.01.15 kl. 17.00–19.00

Skal grønlandske fangere have 
lov til at slå sæler ihjel for at 
sælge deres pels?
Hør repræsentanter for fangere, 
dyreværnsorganisationer og 
forskere diskutere.
Martin Breum fra Deadline vil 
styre debatten om dyreetik,  
bæredygtighed og dyrevelfærd.
Max: 175 deltagere
Hent en gratis billet i informatio-
nen på Nationalmuseet
Læs mere på natmus.dk

Danefæ – de nyeste fund  
fra den danske muld
01.02.15–01.02.16

Har du en arkæolog i maven, 
eller er du bare vild med metal-
detektorer? Gå ikke glip af den 
årlige danefæ-udstilling med 
de nyeste danefæfund fra både 
arkæologer og entusiastiske 
frivillige bevæbnet med metal-
detektorer. Oplev små glimt af 
fortiden gennem udstillingens 
fund af historisk metal, rav, træ, 
sten og ben.

Børneworkshop: Dyr, dyr pels
Hver søndag i februar 
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 et fint taskeved-
hæng af ægte pels, kunstig pels 
eller mikrofiber.
Pris: 30 kr. for materialer

NatNight – Dating Night
06.02.15 kl. 16.00–22.00

Sig det med kærlighed. Nat-
Night på Nationalmuseet giver 
dig ideer til en smuk valentins-
dag. Sig det med blomster- 
symbolik, fyldte chokolade-
hjerter eller en troubadourvise. 
I Dronernes Klub, klubben for 
herrer, er der historier om alt fra 
frække lege i det gamle bonde-
samfund, erotiske fantasier om 
gorillaen Samson og et forsvar 
for fortidens kærlighedsbreve. 

Valentinsdag med historisk 
twist
Hele februar kl. 10.00-17.00

Lad hjertet guide dig. Prøv vores 
gå-selv-guide, der er bedst for 
to, der vil holde i hånd bag ved 
montrer og finde et åndehul i 
museets afkroge. Tag en pause 
i Restaurant Julian, og nyd en 
hjertekage.
Læs mere på natmus.dk

Kærlighedsbrunch
07.-08.02.15 og 14.-15.02.15  
kl. 11.00-15.00

Restaurant Julian serverer 
kærlighedsbrunch med masser 
af afrodisiaka som for eksempel 
urter, der har været kendt for at 
stimulere kærlighedslivet. Gå 
kalorierne væk med vores Hjer-
teguide, der viser jer, hvor på 
museet I kan finde kærlighed.
Læs mere og bestil bord på 
natmus.dk

Vinterferiesjov for alle
07.02.15-15.02.15 kl. 12.00-15.00

Når vinteren runder det skarpe 
hjørne, og vinterferien er 
begyndt, er det oplagt med en 
tur til Nationalmuseet, hvor vi 
altid har spændende aktiviteter 
og oplevelser for både børn og 
voksne på programmet.
Læs mere på natmus.dk

Fastelavnsfest
15.02.15 kl. 11.00-13.00

Kom til fastelavnsfest på  
Nationalmuseet, hvor narren 
fortæller om fastelavn i gamle 
dage. Ryst rumpen, og dans 
med børn fra Global Kidz. Vi skal 
danse brasiliansk, afrikansk og 
grønlandsk i museets forhal, 
før vi slår katten af tønden på 
Dantes Plads. Fastelavnsboller 
og kakao kan købes.  
Pris: 50 kr. pr barn over 2 år.
Billetter kan købes på natmus.dk
Læs mere på natmus.dk



Historisk undertøjsmodeshow 
til Kvindernes Internationale 
Kampdag
08.03.15 kl. 19.00–21.00

8. marts er Nationalmuseet på 
kvindernes side og lægger sce-
ne til en anderledes formidlet 
kulturhistorie. Undertøjets hi-
storie fra 1880 til 1980 er nemlig 
under lup på dagen for Kvinder-
nes Internationale Kampdag.
Køb billet på billet.natmus.dk
Læs mere på natmus.dk 

Ny udstilling i Etnografisk  
Samling om cosplayere
Fra 13.03.15

Cosplay er en forkortelse af 
costume (kostume) og play 
(leg). I udstillingen møder du tre 
danske og tre japanske cosplay-
ere, der på hver deres måde 
overskrider grænserne mellem 
industri og forbruger, medie og 
menneske, japansk og dansk – 
og skaber deres egne medie- 
verdener. Kom og leg med!
Læs mere på natmus.dk

Børneworkshop:  
Cosplay – levende japanske 
tegneseriefigurer
Hver søndag kl. 12.00-15.00

Er du vild med pokemon-figurer, 
eller læser du mangategnese-
rier? I børneworkshoppen kan 
du få et indblik i den japanske 
cosplay-verden, hvor børn og 
voksne syr dragter og klæder sig 
ud som tegneseriefigurer. Prøv 
en cosplaydragt med paryk og 
våben, og lav din egen poke-
mon-figur.
30 kr. for materialer
Læs mere på natmus.dk

NatNight – Cosplay
20.03.15 kl. 16.00-22.00

Ugen efter åbningen af udstil-
lingen om cosplayere holder 
Nationalmuseet NatNight om 
cosplay! Kom, og se udstillin-
gen og sceneshow med nogle 
af udstillingens superdygtige 
cosplayere, lav dine egne cos-
play-fotos, hør om, hvordan det 
er at være cosplayer i Danmark 
og Japan, eller hop med på en 
workshop og oplev, hvordan  
cosplayere laver detaljer til  
deres kostumer.

Særudstillinger
Pels – liv og død 

Til og med 22. februar 2015

Mennesker i krigen – 1864

Til og med 1. marts 2015

Sex! En rundvisning i  
Danmarkshistorier 1660–2000
Hver søndag kl. 14.00 og 15.00

Hvordan flirtede man i 1700-tal-
let, og hvad brugte man et 
udskylningsapparat til? Få en 
anderledes rundtur om lyst, 
skam og fortielser igennem 340 
år. Oplev tidligere tiders syn på 
sex og seksualitet, hør om køns-
sygdomme og kærlighed og om 
forskellige præventionsformer 
og fri abort.
Pris: 50 kr. Bedst egnet for børn 
over 15 år.
Køb billet på billet.natmus.dk

Rundvisning i særudstillingen 
Pels – liv og død
Hver søndag 04.01.15-22.02.15 
kl. 13.00

Kom tæt på pelsens kulturhisto-
rie i særudstillingen “Pels – liv og 
død” i dette rundvisningstilbud. 
Oplev enestående historiske 
og moderne pelsdragter, og få 
både sanser og debatlyst stimu-
leret i udstillingen, der diskute-
rer alt fra mode, luksusforbrug 
og økonomi til etik, dyrevelfærd 
og oprindelige folks rettigheder.
Pris: 50 kr. Gratis for børn under 
12 år.  
Køb billet på billet.natmus.dk

Rundvisninger i  
Klunkehjemmet
Hver lørdag, søndag og hellig-
dage kl. 11.00, 12.00 og 13.00 

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. Køb billet i Informationen.

Sidste chance RundvisningMarts

Der tages forbehold for ændringer, 
aflysninger og trykfejl.
Fotos og illustrationer:  
Nationalmuseet, Kirstine Ploug og 
Michael la-Cour.

Det sker 
01.01.15 – 31.03.15

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


