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Påske på Frederiksborg 

Lørdag d. 1. april – mandag d. 10. april 

’Marie Hald – Udstillet’, omvisninger om kroppen i kunsten og påskeferieaktiviteter for børn. Påsken på 

Frederiksborg byder på en ny udstilling, en ny omvisning og en række traditionsrige aktiviteter for børn.  

 

• Marie Hald – Udstillet. Ny særudstilling åbner 31. marts 

• Kroppen i kunsten. Guidede omvisninger hver dag 

• Gobelinvævede duge 

• Gækkebrevsjagt for børn 

• Dragtprøvning i den gamle vinkælder 

 

Marie Hald – Udstillet. Ny særudstilling åbner 31. marts 

Kropsaktivisme, tabuer og sårbarhed rykker ind i Danmarks Nationale Portrætgalleri. I særudstillingen 

’Udstillet’ får kvinder, mænd og børn, der ændrer og gør op med vores måde at se hinanden på, plads blandt 

dem, der gennem århundreder, har formet Danmarks historie.  

’Udstillet’ handler om at have tilladelse til at være til og være den, man er. Uanset, hvordan man ser ud, eller 

om man har det svært. Oplev den prisvindende danske fotojournalist, Marie Halds, aktivistiske portrætter af 

kendte og ukendte danskere i afdelingen for kunst fra det 20. og 21. århundrede på 3. sal på Frederiksborg.  

 



Kroppen i kunsten. Guidede omvisninger hver dag  

Vægge og lofter på Frederiksborg er fyldt med kroppe. Idealiserede, karikerede og pyntet med juveler. I 
påsken giver de guidede omvisninger indblik i, hvordan udformningen af kroppen er brugt til at fremstille 
personerne på portrætterne.  

Turen slutter i særudstillingen ’Marie Hald – Udstillet’, hvor der i portrætteringen er lagt vægt på at skildre 
menneskers sårbarhed, selvhad og angst. Omvisningerne er gratis, når entréen er betalt. Hver dag kl. 13.30-
14.15.  

Gobelinvævede duge 

Museets gobelinvævede duge fra 1600-tallet pryder i påsken bordene i nogle af de stuer, der omhandler den 
periode, hvori de blev broderet. På dugene ses farverige blomster- og bibelmotiver. Den oprindelige 
farvepragt er intakt, fordi dugene kun udstilles en enkelt uge om året.  

Gækkebrevsjagt for børn 

På omvisninger kan børn hjælpe med at finde ud af, hvem der er afsender på et mystisk, gammelt 
gækkebrev, som museet har modtaget. Der er også mulighed for at gå på jagt efter den mystiske afsender 
på egen hånd. 

11:00 – 11:35: Familieomvisning: Gækkebrevsjagten 

11:30 – 12:05: Familieomvisning: Gækkebrevsjagten 

Dragtprøvning i vinkælderen 

I påsken åbner den gamle vinkælder på Frederiksborg for dragtprøvning og papirklip. Børn kan hygge sig 
med at prøve museets genskabte, historiske dragter og lave forskelligt papirklip som f.eks. gækkebreve. 
Kælderen er åben hver dag fra 10.00 – 16.30.  
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For yderligere information kontakt: Kommunikationsansvarlig Sara Juel Andersen, tlf. 48201435, mail: 
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