Oplev Dy Plambech i en TALK i særudstillingen 'Historie om mødre' på Nivaagaards Malerisamling 1. oktober kl. 17
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Forfatter Dy Plambech fortæller sin
historie om mødre
I anledning af særudstillingen ‘Historier om mødre’ besøger forfatter Dy
Plambeck Nivaagaards Malerisamling torsdag den 1. oktober kl. 17 for at
fortælle om sit forfatterskab og sin prisvindende roman ‘Til min søster’.
Bogen er dels en kraftfuld beskrivelse af en fødsel, dels afdækker den en
kvindelig vrede og det vanvid, der kan opstå, hvis man kulturelt eller socialt
tvinges til at være noget andet end den, man er.
Særudstillingens kurator, museumsinspektør Maren Bramsen, taler med
Plambeck om hendes moderne fortælling, der kritisk forholder sig til, hvordan

man er en rigtig kvinde, stifter familie og lever, til døden os skiller.
Pris: 150 kr./100 kr. for årskortholdere.
Cafeen serverer aftenens ret efter foredraget. Billetbestilling på
www.billetto.dk.
Læsekredsen mødes på museet ugen forinden, tirsdag den 22. september, og
diskuterer romanen ’Til min søster’ forud for forfatterbesøget den 1. oktober.
Læsekredsen er gratis. Alle er velkomne.
Udstillingen 'Historier om mødre' åbnede den 20. september og kan opleves
frem til 24. januar 2021.
Entre-billetter bookes på forhånd via nivaagaard.dk.

Pressefotos kan downloades her.
_________________________________________________________________________________
For yderligere information kontakt gerne kommunikationsansvarlig Kirsten
Baltzer Kahr på e-mail kbk@nivaagaard.dk eller tlf. 93 88 01 81.

Nivaagaards Malerisamling er et hyggeligt og klassisk kunstmuseum med en unik
samling af 500 års verdenskunst - fra italiensk renæssance, nederlandsk barok og
dansk guldalder. Museet, som ligger i en smuk gammel rododendronpark, viser
årligt to til tre særudstillinger med både klassisk og moderne kunst. I cafeen kan
du nyde et lækkert måltid til en smuk udsigt med Øresund i det fjerne, og
museumsbutikken sørger selvfølgelig for, at du kan købe et minde med hjem.
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