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Gardens of Light
23.02

GARDENS
OF LIGHT

Scenesat
08.02 - 12.05

Kom og vær med til at fejre
lyset, når museet lørdag den
23. februar holder aftenåbent
Sammen med museer i Kina, Rusland, Polen, Frankrig,
Tyskland, England og USA arrangerer Frederiksborg
den 23. februar en særlig aftenåbning, GARDENS
OF LIGHT. Indenfor er der smagsprøver, musik,
omvisninger og præsentation af historiske dragter
i slottets stemningsfulde sale. Til sidst går alle i lanterneoptog gennem barokhaven, hvorfra man kan
se det sjældne syn af Frederiksborg oplyst indefra.

Dannebrog 800 år
13.04 - 20.10

Læs mere og tilmeld jer på dnm.dk

23.02

PORTRÆT NU! 2019
10.05 - 05.08

PORTRÆT NU! for børn
24.05 - 05.08


Der er omvisning på museet hver søndag kl. 13.30
Omvisningerne er gratis for museets gæster, og
tilmelding er ikke nødvendig. Mødested: museets forhal

Det Nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0439
dnm.dk
Åbent hver dag året rundt.
April-oktober kl. 10-17 · November-marts kl. 11-15
Det Nationalhistoriske Museum er en afdeling af

VINTERFERIE
I vinterferien kan børn i alle aldre prøve kræfter med
portrættet. På omvisninger kan man lære mere om
portrætkunstens historie. I portrætværkstedet vil
der være mulighed for selv at lave et portræt.
Omvisninger og portrætværksted dagligt i skolernes
vinterferie. Se mere på dnm.dk

09.02 - 17.02

PÅSKEFERIE
I påsken kan man se enestående gobelinvævede duge
fra 1600-årene. Blandt dugenes motiver er blomster
og bibelske fortællinger. Sammen med dugene udstilles en historisk tulipanudsmykning.
Mit navn det står med prikker … Museet har modtaget et gækkebrev, og vi har brug for hjælp til at
gætte afsenderen. Rundt på museet er der forskellige poster, hvor der findes ledetråde. Lykkes det
at gætte afsenderen, venter der en lille præmie i
museumsbutikken.

THEO OG DEN
MAGISKE TALISMAN
I begyndelsen af 2019 kan man få et gensyn med
dragter og scenografi fra DR’s populære julekalender.
Se blandt andet Træmanden og hans stav og trone,
de to bærbryggere, Faunen, Hidkalderen, Børsten
og Oraklet.

13.04 - 22.04

11.02 - 31.03

BØRNENES
DANMARKSHISTORIE

DANNEBROG 800 ÅR



I påsken åbner Børnenes Danmarkshistorie i slottets
gamle vinkælder. Her findes udstillingen Christian
IV – barn og konge, hvor man kan lære om den kendte konges utrolige historie. Man kan også prøve en
af de mange genskabte renæssancekjoler eller en
rustning – eller skrive med fjerpen og blæk ligesom
på Christian IV’s tid.
Børnenes Danmarkshistorie er åben hver dag i påskeferien 13.04 - 22.04.
I de efterfølgende weekender er der ligeledes åbent.
Børneudstillingen åbner igen dagligt i skolernes
sommerferie fra den 29.06.
Når Børnenes Danmarkshistorie er åben, er der
omvisninger kl. 11 og kl. 14.30.



Den 15. juni 1219 kom Dannebrog til syne på himlen
over Lyndanise i Estland, hvor Valdemar Sejr var
trængt i kampen mod de estiske hedninge. Sådan
siger et gammelt sagn, og under alle omstændigheder
endte slaget med dansk sejr.
På Frederiksborg fejrer vi Dannebrogs 800-års
fødselsdag med en udstilling, der skildrer de danske
korstog i Østersøen og erobringen af Estland. Der
fortælles også om Dannebrog op til nutiden.

PROGRAM
JANUAR - JUNI 2019



På selve VALDEMARSDAG, den 15. juni, vil der være
musik, omvisninger, historiske dragter og spændende
aktiviteter for børn – alle med fokus på Dannebrog
og dets historie.

13.04 - 20.10


PORTRÆT NU! 2019
Kasper Eistrup – Fragmentarium
Scenesat
PORTRÆT NU! for børn
Gardens of Light
Dannebrog 800 år

VELKOMMEN
I 2019 afholder museet den store portrætkonkurrence for kunstnere i de nordiske og en række østeuropæiske lande. De bedste værker hædres med
Carlsbergfondets Portrætpris og kan sammen med
øvrige udvalgte bidrag opleves på udstillingen PORTRÆT NU! Museets gæster kan selv være med til
at vælge, hvilket værk der skal modtage den særlige
publikumspris.
Som nationalt portrætgalleri sætter vi også skarpt
på genren med fotoudstillingen Scenesat, hvor kunstneren Claus Peuckert har skildret en række kendte
personer. Man kan også stadig nå at se den store
udstilling med Kasper Eistrups billeder, herunder
det nye portræt af HKH Kronprinsen.
Børn inviteres til at beskæftige sig med portrætkunsten, når vi afholder den anden udgave af
den særlige konkurrence for børn. I vinterferien
har museet masser af tilbud, der kan gøre det unge
publikum klogere på de historiske portrætter, lige
så vel som de kan lære mere om selv at lave portrætter. Museets børnegæster kan også glæde sig til et
gensyn med universet fra DR’s julekalender, når vi
viser udvalgte kostumer og rekvisitter fra Theo og
den magiske talisman.
I 2019 fejrer vi Dannebrogs 800-års fødselsdag
med en udstilling, der fortæller om de danske korstog
i Østersøen, herunder erobringen af Estland i 1219.
Udstillingen fortæller også om flagets historie op til i
dag, og på selve Valdemarsdag den 15. juni vil museet
være fyldt med aktiviteter
for børn og voksne.

Mette Skougaard
Museumsdirektør

SCENESAT

PORTRÆT
NU! 2019

Claus Peuckert er en af Danmarks fremtrædende
portrætfotografer. I museets fotogalleri kan man i
foråret opleve en række af hans nyere og utraditionelt
iscenesatte billeder af kendte personer fra politik,
kultur, sport, teater og musik med videre.

Carlsbergfondets Portrætpris

08.02 - 12.05

Udstillingen præsenterer de bedste bidrag fra den 7.
udgave af museets portrætkonkurrence. Kunstnere
fra alle de nordiske lande og fra Rusland, Ukraine,
Hviderusland, Kasakhstan og Aserbajdsjan har indsendt værker, som en international jury har vurderet
og tildelt priser. På udstillingen får man en mangfoldighed af udtryk for, hvordan kunstnere her og
nu kan skildre et andet menneske. Konkurrencen
er åben for alle medier, så man kan opleve malerier,
skulpturer, fotografier og kollager sammen med
installationer og film mv. Udstillingens gæster kan
også selv stemme og være med til at afgøre, hvem
der skal have årets publikumspris.

KASPER EISTRUP
FRAGMENTARIUM

10.05 - 05.08

PORTRÆT NU!
for børn

Kasper Eistrup, kendt som
tidligere forsanger og guitarist
i bandet Kashmir, har nu helliget
sig billedkunsten

Sideløbende md konkurrencen for voksne kunstnere, har danske børn været indbudt til at tegne eller
male et billede af en, de kender. På udstillingen kan
man opleve de bedste af de værker, som er udført af
talentfulde unge i alderen 10-15 år. En særlig jury har
udvalgt de udstillede værker såvel som prisvinderne.

Til museet har Eistrup malet et nyt portræt af HKH
Kronprins Frederik. I den anledning vises en særudstilling, der 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, tegninger og installationen The
Outside, som er skabt specielt til udstillingen på
Frederiksborg.

24.05 - 05.08

Indtil 03.03

