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Når natten falder på Nationalmuseet, kan gæsterne se frem til en sprælsk, cool og anderledes aften på Nationalmuseet!
Vi har en bred vifte af oplevelser for både voksne og børn, der både indbyder til fordybelse og meditativ ro, men også til
tempo, gys og gøgl.

Pels - Liv og Død
Mennesker har til alle tider brugt pels til at holde varmen, men også til at udtrykke status. I nyere tid er pels også mode,
identitet og design. For nogen er eksporten af pels eneste kilde til overlevelse i en bæredygtig fangerkultur, for andre er
pels big business. Kulturnatten på Nationalmuseet kredser derfor sig om temaet Pels – liv og død.
Smag på kok Nikolaj Kirks sælgryde, lyt til det moderne grønlandske band Small Time Giants, kom i lære som sælfanger
i børneworkshoppen, se sæl blive flået og skindet bearbejdet, tal med buntmageren Jane Eberlein fra butikken
Samarkand og andre designere, og giv din mening til kende i fotoværkstedet. Her kan du udleve din hedeste pelsdrøm,
få lagt make-up og bliv fotograferet i pelsen, du altid har drømt om. Er du modstander af pels, kan du i stedet vælge at
blive fotograferet i en fake-fur eller med protestbannere.
Kulturnatten den 10. oktober 2014 kl. 18.00 - 24.00
Entré: Kun adgang med Kulturpas og Børnepas (for børn op til 12 år). Begge kan købes på Nationalmuseet. Børnepas er
gratis.
Se også Nationalmuseets store særudstilling ”Pels – liv og død” (4.10.2014 - 27.2.2015)

Program for Kulturnatten
kl. 18 - 21 Børneworkshop om dyreetik og pels
kl. 18 - 21 Børnenes Museum – gæt et dyr
kl. 18 - 22 Tal med bundtmagere og designere i forhallen
kl. 18 - 23 Fotolab – er du til pels, fake-fur eller ingen af
delene?

http://natmus.dk/nationalmuseet/aktiviteter/kulturnat/
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kl. 19 - 20 Omvisning i særudstillingen (gratis billetter fås i
Informationen)
kl. 20 - 22 Kokken Nikolaj Kirk serverer
kl. 22 - 24 Koncert med Small Time Giants

Udlev dine model-drømme: Lad en professionel fotograf knipse et
modelbillede af dig i pels eller fake-fur.

Thulekvinde i skinddragt

Pels i modeindustrien

Buntmager Jane Eberlein fra butikken
Samarkand
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