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Program 
 

TUR MED 

ARVID 
Vår 2020 

 

              

 

Program 

15.1 Kunstnernes Hus 

29.2 Frogner Kino 

13.2 Ullern Frivilligsentral 

26.2 Middelalder-Oslo 

11.3 Fearnley-Samlingen 

25.3GrafikkverkstedMunchmuseet 

08.4 Nasjonalbiblioteket 

22.4 Rommensletta Skulpturpark 

06.5 Steinbruvannet/Grorud 

20.5 Stovner og Stovnertårnet 

10.6 Akerselva 

 

Alle turer har oppmøte ved 

billettautomaten på Stovner T-

banestasjon 10:30 

 



Kunstnernes Hus med omvisning 

15. januar 

Kunstnernes Hus inviterer oss til en 
skreddersydd omvisning i husets spennende 
og aktuelle utstilling med norske kunstnere. 
(Gratis omvisning) 

Presis møte kl 10.00 på Stovner T-bane 

Frogner Kino anno 1926 

29. januar 

Frogner Kino anno 1926 i sine 
historiebærende rom med kinosal, foaje og 
kafe. Her blir det gamle norske stumfilmer 
med levende musikk orkestergraven. 
(Gratis omvisning) 

Ullern Frivilligsentral 

13. februar (Torsdag) 

Ullern Frivilligsentral inviterer oss for å 
møte frivillige og deltakere. Det er lunsj på 
torsdag. (Lunsjen koster 30 kr) 
 

Opplev Middelalder-Oslo 
 

26. februar 

Vi går virkelig inn i et gammelt 
munkekloster og studerer de vakre 
krysshvelvene som ble reist for 700 år siden 
uten å forlate godstolen. I 3D-modeller lar 
de oss bevege oss gjennom landskapet. 
(Gratis omvisning) 

Fearnley-samlingen 

11.mars 

Olav Christopher Jenssen er en av Norge 
mest anerkjente og utstilte 
samtidskunstnere. I denne utstilling får vi 
oppleve en presentasjon av hans 
kunstneriske reise. 

(Gratis omvisning) 

 

Grafikkverksted på Munchmuseet 

25. mars 

Verksted med Edvard Munch «puslespill-
teknikk». Grafikkverssted med en omvisning 
i utstillingen «Med lukkede øyne. Ganguin 
og Munch». 

(Gratis omvisning) 

Inngangsbillett:  60kr per pers 

 

Nasjonalbiblioteket 

8. april 

Nasjonalbiblioteket er et norsk 
bibliotek som «bevarer fortiden for 
fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og 
kunnskapsbase. 

 

 

Rommensletta Skulpturpark 

22.april 

Bronseskulpturen er basert på anatomiske 
studier og preges av en levende 
modellering.  

 

Steinbruvannet / Grorud 

6. mai 

Steinbruvannet er et badevann i Lillomarka 
nord for Oslo. Det ble demmet opp før 1800 
tallet. Populært rekreasjonsområde. 

 

Bydelsvandring – Stovner og Stovnertårnet 

20. mai 

Stovnertårnet er et utsiktstårn, men også 
mye mer, blant annet Norges lengste tårn. 
Vi går sammen på Stovner senter også. 

 

Akerselva 

10. juni 

Vi vandrer langs Akerselva. Akerselva 
starter ved Maridalsvannet og går helt til 
ned til Vaterland i Oslo sentrum. (Vi griller) 

NB!  PÅMELDINGSFRIST 2 DAGER FØR 

SEND SMS TIL 40031365 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kultur

