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BRYGGERDAGE

JULI – DECEMBER 2017

I anledning af museets stifter, brygger J.C. Jacobsens fødselsdag, holder museet bryggerdage den
første weekend i september. Slottet bliver fuld af liv,
musik, dans og mode fra bryggerens tid. Gennem
bryggerens breve bringer skuespiller Søren Sætter-Lassen os nærmere på hovedpersonens tanker
og virke. Museet får også besøg af Sigurd Barrett, der
fortæller om Danmarkshistorie for de yngre gæster.

REFORMATIONEN
500 ÅR

Læs mere på museets hjemmeside dnm.dk
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SOMMEREN PÅ
FREDERIKSBORG

Uge 40

Foruden udstillingerne har museet en bred vifte af
andre tilbud til gæsterne.
I skolernes sommerferie kan man alle dage møde
museets værter iklædt historiske dragter. Dertil
kommer daglige omvisninger på engelsk og dansk.
Engelske omvisninger: kl. 11.30 og kl. 14.00
Danske omvisninger: kl. 13.30

For første gang har museet indbudt alle børn i
Danmark i alderen 10-15 år til at deltage i en særlig
portrætkonkurrence. En jury har udvalgt værker,
der er udstillet på Frederiksborg, og de bedste
portrætter har vundet priser.

JUL PÅ SLOTTET

MADS RYE
PORTRÆTTER

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-årenes midte.

De tre første søndage i advent kan familier og børn
komme i nisseskolen, hvor man kan lære om julens
historiske traditioner og få fortalt om de udstillede
kabinetsskabe og duge. Efter en omvisning på slottet
afsluttes med juleklip i Børnenes Danmarkshistorie.

Indtil 30.07

Nisseskole: 3.,10. og 17. december, kl. 13.30

Uge 52

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

BØRNENES DANMARKSHISTORIE
I børneudstillingen kan man prøve prinsessekjoler,
trække i en rustning, skrive med fjerpen, tegne
ridderskjolde eller give sig i kast med andre sjove
og lærerige aktiviteter. Man kan også komme med
på omvisning og høre om Christian IVs barndom
og liv som konge.
Uden for skoleferierne har Børnenes Danmarkshistorie åbent i alle weekender i sommerhalvåret.

EFTERÅRSFERIE
FOR BØRN
I skolernes efterårsferie har museet reformationen
som tema. På daglige familieomvisninger kan du høre
om reformationens drama med Martin Luther, Christian
II og Christian III som nogle af hovedpersonerne.



SEPTEMBERDUGE

Åbent hver dag året rundt
April - oktober kl. 10-17
November - marts kl. 11-15

Børneomvisning: kl. 11.00 og kl. 14.30

Læs mere på museets hjemmeside dnm.dk

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.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg er en
afdeling af

24.06 – 13.08

14.10-22.10

04.09 - 01.10

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.

PORTRÆT
NU!

VELKOMMEN
Museet er Danmarks nationale portrætgalleri, og i
sommeren og efteråret kan man stifte bekendtskab
med denne kunstneriske genre på flere udstillinger.
I juli kan man stadig opleve de bedste af de værker,
der blev indsendt til den sjette udgave af den store
portrætkonkurrence, og de besøgende opfordres
til at stemme på deres favorit, så vi kan finde den
helt rigtige vinder af publikumsprisen.
Til september præsenterer museet sit nye portræt
af politikeren Marianne Jelved, der i flere årtier har
spillet en central rolle som minister og medlem af
Folketinget. Det er portrætmaleren Mads Rye, der
har udført det nye værk, som man kan opleve på en
retrospektiv udstilling med kunstneren.
I anledning af 500-året for, at Martin Luther begyndte opgøret med den katolske kirke, arrangerer
museet en udstilling om reformationen i Danmark.
Udstillingen vises i Valdemarssalen ved siden af
Frederiksborg Slotskirke, der er Nordeuropas mest
overdådige lutherske fyrstekapel. Der er således god
grund til også at aflægge et besøg i kirken, der blev
indviet i 100-året for den lutherske reformation.
Museets program er også spækket med tilbud til
børnefamilier. Vore yngste gæster kan prøve historiske dragter, lære om reformationen eller komme i
nisseskole til jul. I weekenden 2.-3. september er der
oplevelser for alle, når museet holder Bryggerdage
for at fejre sin grundlægger brygger J.C. Jacobsens
fødselsdag.

PORTRÆT NU!
2017
Carlsbergfondets Portrætpris
Udstillingen præsenterer de bedste bidrag fra den
sjette udgave af museets portrætkonkurrence.
Værkerne er indsendt af kunstnere fra de nordiske
lande og Kina. En international jury har udvalgt de
udstillede værker og uddelt priser, men publikum
kan også stemme. Når udstillingen lukker afsløres
det, hvem der var de besøgendes favorit, og der
uddeles en særlig præmie.
Læs mere på museets hjemmeside dnm.dk

Indtil 30.07

REFORMATIONEN 500 ÅR
Mette Skougaard
Museumsdirektør

Udstillingen markerer 500-året for, at Martin Luther
påbegyndte sit opgør med den katolske kirke. Det
førte til reformationen i en række nordeuropæiske
lande, herunder Danmark. Blandt temaerne er også
fortællingen om kristendommens historie i Danmark
indtil reformationen og om de voldsomme begivenheder op til Christian IIIs magtovertagelse og
gennemførelse af en ny kirkeordning.

MADS RYE
PORTRÆTTER

Udstillingen arrangeres i Valdemarrsalen, hvorfra
der er adgang til Frederiksborg Slotskirke, der blev
indviet 1617 i 100-året for den lutherske reformation.
Den er indrettet som et overdådigt luthersk fyrstekapel.

Billedkunstneren Mads Rye har i en årrække udført
en lang række portrætter af fremtrædende danskere.
I september afsløres kunstnerens nye portræt af forhenværende minister Marianne Jelved, der er blevet
til på foranledning af museet. I samme anledning
arrangeres en særudstilling, som præsenterer et
større udvalg af Mads Ryes værker.

25.08 - 31.12

13.09 - 31.12

