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Gammel Estrup og Danmarks Radio inviterer
alle østjyder til gratis temadag med grever og
baroner
Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

Det bliver en festlig eftermiddag den 28. september, når Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet og DR inviterer Østjylland til en
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F + 45 8648 3181
post@gammelestrup.dk
www.gammelestrup.dk

særlig temadag om 1700-tallet.
"Vi glæder os til at invitere både børn og voksne til en hyggelig og
anderledes dag i Danmarkshistoriens tegn. Vi levendegør 1700-tallet i
herregårdens smukke stuer, og man kan selv være med – både fysisk og
virtuelt. Vi stiller nogle af vores fine historiske dragter til rådighed,
serverer 1700-talsmad og tager raske drenge og piger i lære i fægteskolen.
DR giver desuden publikum mulighed for at prøve forskellige digitale
gadgets som blandt andet VR-briller og green screen, hvor man kan klippe
sig selv ind i en historisk film, som man får med hjem på mobilen”, forklarer
Marie Kirstine Elkjær, der er museumsinspektør ved Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet.
Alle er velkomne til temadagen, der foregår 28. september fra
kl 13 til kl 18, og der er i dagens anledning gratis adgang til Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet.
På besøg hos 1700-tallets elite
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet skruer tiden helt tilbage til 1700-tallets
dekadente overklasseliv. Her kan man opleve tapre adelsmænd og deltage i
fægteskolen i Borggården. Man kan også besøge smukke grevinder til tesalon
i de elegante gemakker og se, hvordan man påklædte en fornem adelsdame.
Man kan også smage på 1700-tallet, når lakajen serverer forskellige
smagsprøver på 1700-tallets slik, og husjomfruen tilbereder delikatesser fra
tidens smagfulde opskrifter.
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Bliv selv en del af historien med DR
I herregårdens stueetage indretter DR på temadagen en interaktiv udstilling
med en række spændende digitale aktiviteter. Man kan blandt andet prøve
en Virtual Reality (VR)-biograf, hvor man – iført særlige VR-briller – kan
opleve historiefilm i 360 grader. Der etableres også et filmstudie med green
screen, hvor man kan optage sig selv i historien og skabe sin egen unikke
film. Og man kan prøve forskellige digitale quizzer og konkurrencer.
Forpremiere på Historien om Danmark
P4 Østjylland er også med den 28. september og sender live fra Gammel
Estrup kl 15-18. Temadagen leder op til forpremieren på afsnit 7 af tv-serien
Historien om Danmark. Afsnittet handler om tiden fra Enevælden til
Oplysningstiden (1660-ca 1800) og sendes på DR1 lørdag den 30.
september, men allerede om torsdagen 28. september, er der altså
forpremiere på programmet på Gammel Estrup. Der er et begrænset antal
billetter til forpremieren, der foregår i herregårdens Riddersal. Vil man have
fingre i billetter til forpremieren, må man lytte godt efter på P4 i dagene op
til 28. september, hvor billetterne udloddes.
Temadagen og forpremieren er en del af projektet Historier om Danmark,
hvor DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen, støttet af Nordea
Fonden, giver danskerne mulighed for at komme tættere på historien.

Yderligere oplysninger, interview og billeder kontakt
Museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær
T 8648 3001 / T (direkte) 8795 0703
me@gammelestrup.dk

Billedtekster
På den særlige temadag den 28. september kan man blandt andet opleve,
hvordan en 1700-talsgrevinde bliver klædt på i en af tidens overdådige
kjoler. Foto: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Danmarks Radio opstiller en virtuel udstilling, hvor publikum blandt andet
kan opleve historien i 360 grader med særlige VR-briller. Foto: Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet.
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet


Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930.



Museet hedder i dag Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og er en
selvejende institution.



Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og
anvende en passende del af den til en samling, der viser
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.



Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige
med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk,
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.



Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og
Arkitektskolen Aarhus.



Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og
tjenestefolk.



Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca.
5.000 fra udlandet.



Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt
mandage i vinterperioden.



Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og
har ca. 150 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse
med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.



Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på
museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør,
2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for
Herregårdsforskning.



Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige
ledelse.



For mere information tjek www.gammelestrup.dk,
www.facebook.com/gammelestrup,
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på Tel 8648
3001 eller post@gammelestrup.dk.
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