
  

Søndag d. 5. september 2021 

 

GRATIS 

ARRANGEMENT 



Hirschholm Festivalplakat er tegnet af Karoline Stjernfelt 

Program – alle aktiviteter er gratis 

Hirschholm er navnet på det pragtfulde slot, der lå i Hørsholm 

Slotshave i 1700-tallet. Kom og hør, hvad der skete den skan-

daløse sommer 1771 og hvorfor slottet ikke er her mere. 

11.00 Søndagskaffe & te i Slotshaven 

Der blev drukket masser af kaffe og te på Hirschholm Slot, for 

de dyre bønner og blade var et statussymbol i 1700-tallet. I 

dag kan vi heldigvis alle sammen være med. Vi indleder festi-

valen med en fælles kop kaffe, te (eller kakao til børnene), der 

kan købes på stedet. I samarbejde med Lagom Coffee Roa-

stery. 

 

11.30 Åbning af Hirschholm  

Borgmester Morten Slotved og museumsdirektør Ole Lass 

Jensen åbner festivalen. 

11.40-12.10 Koncert med Michala Petri 

Koncert for hele familien! Den verdensberømte fløjtenist vil 

slå den historiske festivalstemning an. Hoffets underhold-

ningschef, Enevold Brandt, spillede fløjte og underholdt ofte 

med koncerter på Hirschholm Slot.  

12.10-17.00: Kongelig underholdning for hele familien 

• Mød dronningen, livlægen og den skøre konge  

• Prøv ringridning i trillebør eller til ’hest’ 

• Kom på banen i historisk kuglespil 

• Tag en time i 1700-tallets danse- og etiketteskole 

• Ram porcelænet i Christian 7.s smadrebod 

• Mal dit eget våbenskjold 

• Kom først i mål i sækkevæddeløb 

• Klæd dig ud i 1700-talsgarderoben 



• Kig forbi udstillingspavillionen med royale collager lavet af 

elever fra museets sommerakademier og sommerens 

drømme-genbrugsslotte 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10-17.00 Gådejagt i Slotshaven  

Caroline Mathildes vaskepige på Hirschholm Slot har gemt 

hemmelige beskeder rundt omkring i Slotshaven for at 

hjælpe sin ulykkelige dronning. Hjælp museet med at samle 

sporene og løse mysteriet. Gådejagten kan hentes ved muse-

ets pavillion hele dagen.  

12.15-12.45 Magtfulde konger og et jagtlandskab i verdens-
klasse tegnet i tusch 
Parforcejagt var en yndet fornøjelse for Caroline Mathilde, 

Struensee og ikke mindst Christian 7, mens de boede på 

Hirschholm Slot. Jagten foregik i det nordsjællandske jagt-

landskab, der i 2015 blev udnævnt til UNESCO verdens-

arv. Levende fortælling om jagt, magt og pragt ved tegner 



Jimi Holstebro og fortæller Liv Thøger-Aldahl, Generel Mana-

ger for Parforcejagtlandskabet. 

13.15-14.00 Samtalesalonens ekspertpanel løfter sløret for 

skandalerne på Hirschholm Slot 

En samtale om de kongelige affærer på Hirschholm Slot med: 

Karoline Stjernfelt, prisbelønnet tegner bag trebindsværk om 

Hirschholm-sommerens tre hovedpersoner. Liv Thomsen, 

kvinden bag Historieselskabet og en række populære histori-

ske tv-programmer, og Ulrik Langen, historiker og forfatter til 

bl.a. biografier om Struensee og Christian 7. Publikum kan 

stille spørgsmål undervejs. 

13.00-17.00 Prøv fægtningens ædle kunst 

Fægtning var en uomgængelig del af kongens opdragelse i 

1700-tallet. Christian 7. var en dygtig fægter. Afprøv dine ev-

ner for fægtning. I samarbejde med Rudersdals Fægteklub 

14.10-14.45 Koncert med fløjtenist Louise Hjort og musiksko-

leelev Amanda Westphal 

Vi lader os igen inspirere af slottets forlystelsessyge og fløjte-

spillende underholdningschef. Efter koncerten inviteres alle 

børn til at prøve at spille fløjte. I samarbejde med Hørsholm 

Musikskole 

15.00-15.30 Politisk fægtekamp 

Borgmester Morten Slotved og Venstres spidskandidat, Ann 

Lindhardt, vil tage en venskabelig duel – ikke på ord, men 

med kårde! 

15.40-16.10 Forførende toner fra Svigermors Drøm 

Struensee forførte Caroline Mathilde – eller var det omvendt?  

Kærlighedshistorien, der aldrig dør erindres med smæg-

tende toner af den forførende herrekvartet Svigermors Drøm. 



16.45-17.00 Vinderne af dagens konkurrencer får præmier. 

Afslutning på Hirschholm Festival 2021. 

 

Guidede ture i Slotshaven kl. 12.10 & kl. 15.40 (gratis) 

Turene tager ca. 40 min. 

• Hørsholm Slotshave under jorden – arkæologiske udgrav-

ninger i Slotshaven. Mødested: P-pladsen bag Hirschholm 

Kirke.  

 

• Den dramatiske sommer på Hirschholm Slot 1771. Møde-

sted: Museets pavillion i Slotshaven.  

 

• Historien om Hørsholm Kirke og Hirschholm Slot. Møde-

sted: Indgangen til Hørsholm Kirke. 

 

 

 

 

 

 

 

Følg med og læs mere om programmet for  

Hirschholm Festivalen på vores facebookside 

 

Brugte møbler og ting benyttet til staffage  

på Hirschholm Festivalen er venligst udlånt af 

RØDE KORS GENBRUG 

 

 



SMAGEN AF HIRSCHHOLM 

Der vil være boder med forskellige tilbud af lækkerier fra det 

søde køkken og drikkevarer fra lokale leverandører:

Lagom Coffee Roastery Champagneuniverset 

Craft Soda Max von haps 

 

 

BESTIL EN MUSEUMSPICNICKURV 

Bestil en picnickurv fyldt med lækkerier og en menu krydret 

med sjove historiske fortællinger om serveringer fra Hirsch-

holm Slots køkken, når det skandaløse hof holdt selskab, Pic-

nickurven er lavet i samarbejde med MENY Dalgaard Super-

marked.    

 

Picnickurven skal forudbestilles senest 1. september og der 

er begrænset antal. Se nærmere om pris, bestilling og ind-

hold på museumns.dk / Hirschholm Festival.  

 

Drikkevarer som vand, lemonade, sodavand, alkoholfrie øl, 

kaffe, te, kakao og champagne kan købes i salgsboderne på 

festivalpladsen. Man kan også medbringe egen picnickurv. 

 



 

 

KULTURDAG OG HIRSCHHOLM FESTIVAL 

En weekend fyldt med kulturtilbud 

Den første weekend i september bliver en weekend fyldt med 

kulturelle aktiviteter og tilbud: Hørsholm Kommune holder 

KULTURDAG lørdag den 4. september på Hørsholm Ride-

bane og Museum Nordsjælland/Hørsholm Egns Museum hol-

der HIRSCHHOLM FESTIVAL søndag den 5. september i 

Hørsholm Slotshave. 

 

VI ER OGSÅ MED PÅ HØRSHOLM KULTURDAG 

Hørsholm Egns Museum vil naturligvis også være med til Kul-

turdagen, hvor vi sætter vores genbrugspap-værksted op så 

man kan bygge  

 

DRØMMESLOTTE 

som bliver udstillet på Hirschholm Festivalen næste dag 

 

 
 

Vi får også besøg af 

ROLLESPILSAKADEMIETS 

CAROLINE MATHILDE OG STRUENSEE 



 

 

FIND OS HER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hørsholm Kulturdag  

4. september 

Hirschholm Festival 

5. september 

Hirschholm Festivalen er blevet til med økonomisk støtte 

fra Hørsholm Kommune, Nordea Fonden & Kulturministe-

riets pulje til publikumsfremmende aktiviteter 

HIRSCHHOLM FESTIVALPLAKAT ER TEGNET AF 

 KAROLINE STJERNFELT 


