KINESISK BRODERI
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Udstillingen viser en udsøgt samling af traditionelt
broderi fra forskellige egne af Kina. Broderierne har
blandt andet prydet dragtdele og udsmykket boliger.
De er udført med forskellige teknikker, materialer
og motiver, der belyser Kinas rigt varierede og fornemme sytradition.
KVINDER DER
FORANDRER VERDEN
13.10 - 18.11
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JULI – DECEMBER 2018

HKH Kronprins Frederik
Prins til Danmark

KINESISK BRODERI
14.09 - 31.10
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ISLAND – SELVSTÆNDIGT I 100 ÅR
29.06 - 30.09
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HKH KRONPRINS FREDERIK
PRINS TIL DANMARK
25.05 - 02.09
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RALPH HEIMANS PORTRÆTTER
25.05 - 02.09
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14.09 - 31.10


CHEN CHENGWEI
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CHEN CHENGWEI
23.11 - 31.12
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IN THE GROOVE
16.11 - 27.01
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KASPER EISTRUP
FRAGMENTARIUM
FRA 14.11
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Der er omvisning på museet hver søndag kl. 13.30
Omvisningerne er gratis for museets gæster, og tilmelding er ikke nødvendig. Mødested: museets forhal.
Læs om omvisningernes emner på dnm.dk
DNM.Frederiksborg
DNM/Frederiksborg
dnm_Frederiksborg
Det Nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot · 3400 Hillerød · dnm.dk
Tlf. 4826 0439 · dnm@dnm.dk
Åbent hver dag året rundt
Indtil 31. oktober kl. 10-17
1. november – 31. december kl. 11-15
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg er en
afdeling af

IN THE GROOVE
Fra Smithsonian i Washington DC har museet fået
mulighed for at vise et udvalg af den berømte fotograf Herman Leonards enestående portrætter af en
række af det 20. århundredes største amerikanske
jazz-musikere. På udstillingen kan man se hans
ikoniske fotos af legender som Duke Ellington, Ella
Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday, Theolonious Monk og Miles Davis.

16.11.18 - 27.01.19

I efteråret kan man opleve en portrætudstilling med
den kinesiske kunstner Chen Chengwei. Han har tidligere deltaget i museets store portrætkonkurrence
PORTRÆT NU! og har siden etableret sig som en
af Kinas lovende portrætkunstnere, hvis værker i
2018-19 vises på flere udstillinger i Europa.

23.11 - 31.12

JUL PÅ SLOTTET
KVINDER DER
FORANDRER VERDEN
Agnete Brinch har malet en serie med nutidige og
historiske kvinder – fremtrædende forfatterinder,
billedkunstnere og religiøse personer, som har det
til fælles, at de har beriget vores verden.

13.10 - 18.11


EFTERÅRSFERIE FOR BØRN
I efterårsferien ser museet nærmere på historiens
heltinder. Gennem familieomvisninger og en særlig sporleg kan museets yngste gæster og deres
familier blive klogere på nogle
af de kvinder, som har haft stor
betydning for Danmark.
Der er daglige familieomvisninger kl. 11.00 og kl. 14.30
Børnenes Danmarkshistorie har
åbent hele efterårsferien.

13.10 - 21.10

Gensyn med DR’s julekalendere. I december viser
museet i samarbejde med DR en stor særudstilling
med rekvisitter og dragter fra DR’s populære julekalendere.
I december slås lågerne på museets pragtkabinetter
fra 16- og 1700-årene op, og en hemmelig verden
med små spejlkabinetter og skuffer kommer til syne.
Samtidig udstilles nogle af museets sjældne silkebroderede lærredsduge fra 1600-årene.
De fire søndage i advent kan familier og børn
komme i Nisseskolen, hvor man kan lære om julens
historiske traditioner og få fortalt om de udstillede
kabinetskabe og duge. Efter en omvisning på slottet
afsluttes med juleklip i Børnenes Danmarkshistorie.
Nisseskole: 2., 9., 16. og 23. december kl. 13.30
I december er slottets drillenisser også på spil. Vi
beder museets yngste gæster om hjælp til at finde
slotsnissen Julian, der hver dag stikker af og gemmer
sig i en ny stue på slottet. Hvis man kan finde nissen,
er der en lille gave til det heldige barn.

Ralph Heimans Portrætter

KASPER EISTRUP
FRAGMENTARIUM
Island – Selvstændigt i 100 år

IN THE GROOVE
Kinesisk kunst

VELKOMMEN
Sommeren igennem kan man opleve museets store
udstilling om HKH Kronprins Frederik. Den er blevet
til i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag og
fortæller om hans særlige rolle og den måde, hvorpå
hans personlige interesser og egenskaber har været
med til at præge den. Udstillingen anlægger også
et videre historisk perspektiv og belyser, hvordan
tidligere kronprinser har udfyldt rollen.
Museets nye billede af Kronprins Frederik indgår
i sommerens retrospektive udstillinger med værker
af den australske portrætmaler Ralph Heimans.
Og til efteråret præsenteres endnu et nyt portræt
af Kronprinsen, udført af billedkunstneren Kasper
Eistrup, hvis øvrige produktion også kan opleves på
en udstilling.
Museet byder i efteråret på to udstillinger med
kinesiske emner. I september og oktober handler
det om traditionelt kinesisk broderi, og i slutningen
af november åbner en udstilling med den unge, kinesiske portrætkunstner Chen Chengwei, der både
har gjort sig bemærket i og uden for Kina.
Det sene efterår og vinteren kan man opleve en
fotoudstilling med den amerikanske fotograf Herman
Leonards ikoniske portrætter af en række af det
20. århundredes mest legendariske jazzmusikere.
Foruden det her nævnte byder sommeren, efteråret og julemåneden på flere andre udstillinger og
aktiviteter for børn og voksne. Museet glæder sig til
at tage imod de besøgende, der vil gøre brug af de
tilbud, som man kan læse mere om i dette program
og på museets hjemmeside.

Mette Skougaard
Museumsdirektør

HKH KRONPRINS
FREDERIK

SOMMEREN PÅ FREDERIKSBORG
I weekender og skoleferier kan man møde museets
værter, der iklædt flotte historiske dragter byder
velkommen i slottets stuer og sale. Værterne fortæller og stiller gerne op til billede. Der er daglige
omvisninger på dansk og engelsk.
Danske omvisninger: kl. 13.30
Engelske omvisninger: kl. 11.30 og kl. 14.00



PRINS TIL DANMARK

BØRNENES DANMARKSHISTORIE
I børneudstillingen inviteres museets gæster indenfor
til en række familievenlige aktiviteter. Udstillingen og
museets værter fortæller om Christian IV’s familie og
barndom, og der er mulighed for at prøve kræfter
med fjerpen og blæk. Der indbydes desuden til at
prøve en af udstillingens mange dragtkopier, som
lader gæsterne mærke og undersøge historiens
mode på egen krop.
Uden for skoleferierne har Børnenes Danmarkshistorie åbent i alle weekender i sommerhalvåret.
Børneomvisning: kl. 11.00 og kl. 14.30



RALPH HEIMANS
PORTRÆTTER
Den australske kunstner Ralph Heimans har til museet
malet portrætter af HKH Kronprinsesse Mary og HKH
Kronprins Frederik. På udstillingen vises museets
kongelige portrætter sammen med et bredt udvalg
af Heimans’ øvrige ouevre, der omfatter medlemmer af det britiske kongehus, forfattere, musikere,
skuespillere, politikere med videre.

Indtil 02.09
I anledning af HKH Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag viser museet en udstilling om hans særlige
rolle og tilværelse. Der fortælles om Kronprinsens
barndom, uddannelse og officielle pligter. Dette
perspektiveres gennem historiske eksempler på
andre danske kronprinsers liv og virke. Man kan
også genopleve Kronprins Frederiks bryllup med
Kronprinsesse Mary, hans ekspedition med Sirius
2000 til det nordlige Grønland og få et indblik i
hans private interesser og familieliv.

Indtil 02.09

BRYGGERDAGE

ISLAND

SELVSTÆNDIGT i 100 ÅR
I anledning af 100-året for den lov, der gjorde Island
til et selvstændigt land i personalunion med Danmark, viser museet en særudstilling. Udstillingen
tager udgangspunkt i den dansk-islandske historie
og fortæller særligt om de fælles kongers besøg i
Island 1874-1938.

Indtil 30.09

Den første weekend i september fejrer museet sin
stifter brygger J.C. Jacobsens fødselsdag med en
række aktiviteter. Musik, dans, omvisninger, ølsmagning og flotte historiske dragter vil fylde slottes
sale – alt sammen i bryggerens ånd. Både voksne
og børn inviteres indenfor til en underholdende og
lærerig weekend.
Læs mere på museets hjemmeside dnm.dk
01.09 - 02.09



SEPTEMBERDUGE
Museets enestående samling af broderede silkeduge
giver indblik i adelskvinders håndværksmæssige
kunnen i 1600-årene. Bibelske motiver, våbenskjolde,
dyr og planter fortæller om tidens tankeunivers.
03.09 - 30.09

KASPER EISTRUP
FRAGMENTARIUM
Kasper Eistrup, kendt som tidligere forsanger og
guitarist i bandet Kashmir, har nu helliget sig billedkunsten. Til museet har han malet et nyt portræt
af HKH Kronprins Frederik. I den anledning vises
det nye portræt i en særudstilling, der samtidig
præsenterer Kasper Eistrups billedunivers. Titlen
Fragmentarium hentyder til kunstnerens egen beskrivelse af sine værker og den menneskelige eksistens.
På udstillingen kan man blandt andet se malerier,
collager og tegninger, der viser Kasper Eistrups
store spændvidde som billedkunstner.

Fra 14.11

