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Undervisningen foregår både i Hørsholm 
og Hillerød: 

Mødestedet i Hørsholm 

Hørsholm Mølle 
Ved Møllen 8

Mødested i Hillerød  

Undervisningslokalet i Museum Elværket 
Frederiksgade 11

Du kan finde flere oplysninger om transport mm. under 

SOMMERAKADEMI på museumns.dk

Sommerakademiet er blevet til med tilskud 
fra Hillerød Kommune og Ung i Hørsholm. 



ANSIGT TIL ANSIGT MED HISTORIEN
Kom, som du er

Vi lægger vægt på at skabe et rart, trygt fællesskab i gruppen, hvor både menings-
fulde samtaler og gode grin kan få plads. Der er INGEN krav til hverken historiske eller 
kreative evner, men er du nysgerrig på livet før og nu, så er sommerakademiet lige 
noget for dig! Du er altid velkommen til at ringe og få en snak med Ingeborg Philipsen 
på 30 44 66 24, hvis du er i tvivl, om det er noget for dig.

Det er gratis at deltage, men der skal beregnes mindre udgifter til transport mellem 
Hillerød og Hørsholm og en udflugt til København. For deltagere over 15 år vil der  
også være et mindre beløb til adgang til Frederiksborg Slot. 

Undervisere 

Historiker Ingeborg Philipsen og designer Christina Bruun Olsson.

Tidspunkt 
Hverdage i uge 27 (5. - 9. juli) kl. 10-14 

Tilmelding

Mere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til Ingeborg Philipsen  
fra Museum Nordsjælland, ibp@museumns.dk, tlf. 30 44 66 24
Deadline for tilmelding d. 25. juni. 

De var kun 17 og 15 år, da de blev gift. På museets sommer- 

akademi går vi i dybden med de to kendte teenagere på tronen, 

Christian 7. og Caroline Mathilde. 

Sammen dykker vi ned i historien om de unge regenters oplevelser i Hørsholm og 
Hillerød i 1700-tallet og undersøger forskelle og ligheder med livet som ung i Nord-
sjælland i dag. 
 
Kreativ historie 

Dagen starter med en historisk fortælling fra Caroline Mathilde og Christians liv.
Herefter går vi i det kreative historieværksted, hvor vi bearbejder dagens historiske 
vinkel gennem collager mm. med udgangspunkt i historiske portrætter af de to unge 
kongelige.
Undervejs skal vi drikke masser af varm chokolade (dronningens yndlingsdrik), prøve 
1700-kjoler og -jakker, parykker og besøge museets magasiner. Vi skal også på ture  
i Slotshaverne i Hørsholm og Hillerød, og en tur til Nationalmuseet i København. 

For unge fra Hørsholm og Hillerød 

Sommerakademi er for unge i alderen 13-18 år. Der er plads til otte unge fra Hillerød 
kommune og otte unge fra Hørsholm kommune. Adresser finder du på bagsiden.
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