VELKOMMEN TIL OSLO KULTURNATT!
Nå er det Oslo kulturnatt og du kan oppleve mangfoldet av hva som rører
seg i kultur-Oslo. Kulturnatten er en ulik mulighet til å bli kjent med den
fantastiske kulturbyen vår. Finn favorittene dine blant de over
300 arrangementene, og utforsk Oslo som du vil – helt gratis.
Det er ellevte gang Oslo kulturnatt arrangeres og et svært bredt spekter
av arrangører er med: Operaen, Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket,
Det norske teater, Oslo Nye Teater, Black Box, Nasjonal Jazzscene,
Studentersamfundet, Munch-museet, Deichman, Vigeland-museet og
Nordic Black Teatre, for å nevne noen.
Ved hjelp av kartet i det trykte programmet eller appen, kan du lage din
egen løype innom for eksempel Byroms-battle på Ila arkitekturforretning,
gravemaskindans, Uopoulær aften på Chateau Neuf, konsert i
Olavsklosteret fra 1200-tallet, utekino i hagen til Den meksikanske
ambassaden, birøkting, glassblåsing, 1800-talls bowling på kjeglebanen på Frogner, elvevandring langs Alna-elva, byvandring i Harry
Holes fotspor, åpen mikrofon på Litteraturhuset og nærlesing av Game
of Thrones, Nordisk poesitrikk, utstilling om kontaktlinsens historie på
Tsjekkias ambassade, 3D-versjon av Oslo i Middelalderen på Ladegården,
live tatovering på Historisk museum og oppblåsbare byggverk inspirert
av Sverre Fehns Osaka-paviljong på Arkitekturmuseet.
I tillegg åpner vi opp bygninger som vanligvis er lukkede for publikum,
som Munchs atelier på Ekely, Sentralen i byggeprosess, Tempelridderordenen og grotten under kunstnerboligen Grotten.
Dra innom Oslo Visitor Centre, ta en osloselfie og fortell hvorfor du
#diggeroslo, og avslutt på Litterært nachspiel på Deichman.

Velkommen til #oslokulturnatt

Hilde Barstad
Direktør, Kulturetaten

St. Hallvardguttene
ST. HALLVARD-GUTTENE

AKERSHUS SLOTT
www.st.hallvard-guttene.no
Slottskirken, Akershus festning
19.00
Trikk 12, 18, 19 til Kontraskjæret
www.st.hallvard-guttene.no

St. Hallvard-guttene synger Duruflès Requiem med solister fra koret og organist
Jon Inge Sigerland. Garnisonsprest Kåre Grumstad leser tekster mellom satsene.
18.30 åpner publikumsinngangene via hovedporten i Kongens gate eller
Sortieporten ved Politistallen.

THIS IS MY COLLECTION OF
SINCERE A$$$$ONG$
BLACK BOX TEATER
www.blackbox.no
Marstrandgata 8
19.00
Trikk til Sofienberg eller buss 30 til
Dælenenga
“This is my collection of sincere a$$$$ong$” is a conceptual hip hop album I
made after a trip I had to Beirut, it was not a very good tour. I lost my baggage and
faith and got food poisoning and cried in front of Judith Butler.
In this work I have been inspired by Eminem, Unica Zürn, Drake, Rihanna, Jean
Luc Nancy, Clarice Lispector, Bjørn Rasmussen, Silvana Imam, Sara Ahmed and
Lorentz&Sakarias. “This is my collection of sincere a$$$$$ongs” is written by
Runa Borch Skolseg and will be performed by Marianna S.A. Røe, the singer of
soon 2 be the worldfamous Norwegian band Broen.
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KURS OG OPPVISNINGER

BÅRDAR DANSEINSTITUTT
www.baardar.no
Rosenkrantz’ gate 22
18.00–20.00
Trikk og buss til Wessels plass,
Rådhusplassen, Aker Brygge
Bårdar Danseinstitutt har tilbudt dansekurs for unge og voksne siden 1937.
I dag tilbys det over 50 forskjellige kurs i uken fra 3 år til over 100 år.
Kom og opplev Bårdar under Kulturnatten med oppvisning i dans og
musikkteater, eller prøv deg på et kurs i salsa!
18.00–19.00: Oppvisning i dans og musikkteater
19.00–20.00: Salsa-kurs

DANIEL LEMMA MED BAND
SUPPORT: INDIGORADO

COSMOPOLITE
www.cosmopolite.no
Vogts gate 64
Dørene åpnes 20.00. 18 år
Trikk 11, 12, 13. Buss 20, 30

Daniel Lemma som er kjent med hitten “If I used to Love You” og med
lydsporet til filmen “Jalla Jalla” av Josef Fares, kommer tilbake til Oslo med
bandet sitt. Musikken beveger seg mellom amerikansk folk, blues og soul.
Live er han i sitt rette element, enten han spiller foran små forsamlinger i en
bar eller foran tusenvis på en festival.
Oppvarmingsbandet Indigorado er en norsksvensk duo fra Ås som beveger seg
i landskapet mellom folk, pop og jazz.
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EKEBERGPARKEN UNDER
OSLO KULTURNATT
www.ekebergparken.no
Ekebergparken, Kongsveien 23
Trikk 18, 19. Buss 34, 74

Ekebergparken er en kulturminne- og skulpturpark på Oslos tak.
Parken har siden åpningen i 2013 blitt betraktet som en av Europas mest unike
skulpturparker, og byr i tillegg på fantastisk utsikt over hovedstaden og det
skogkledde parkområdet.
Under Kulturnatten kan du oppleve konserter to konserter i parken:
ULTIMA INVITERER TIL EN SJELDEN KVELDSTUR
MED NILS PETTER MOLVÆR
Med Lucid Dream begir trompetist, komponist og produsent Nils Petter Molvær
seg inn på et nytt kunstnerisk område, og forlater scenen for å bringe et
atmosfærisk lydbilde ut i naturen.
Lyd, lys og bilder smelter sammen i en audiovisuell installasjon man kan vandre i.
Lucid Dream får sin svært spesielle karakter gjennom den enestående
plasseringen og skogens kulturhistorie.
De ekstraordinære konsertomgivelsene gir mulighet til en fin kveldstur omgitt av
musikk og kunst.
OPPLEV SKYSPACE – EN SOLNEDGANG OG EN KONSERT I
UNIKE OMGIVELSER
Samtidsmusikeren Elisbeth Vatn utfordrer betrakterne ved å tonelegge kunstverket
med live musikk hentet fra hennes nye album som er spilt inn i Skyspace.
Skyspace er et spesielt utformet rom med åpning i taket, direkte til himmelen.
Programmet i Ekebergparken under Oslo kulturnatt er et samarbeidsprosjekt
mellom Ultimafestivalen, NyMusikk og Ekebergparken.
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LUCID DREAM
NILS PETTER MOLVÆR
ULTIMA OG EKEBERGPARKEN
20.30–00.30
Visning hvert 15. minutt.

Norsk premiere. Installasjonen er åpen for publikum fra 10.–12. september.
Musikk: Nils Petter Molvær.
Kunstneriske ledere: Nils Petter Molvær og Beate Schüler.
Lyddesign: Jørgen Larsson. Lys og bilde: Pekka Stokke / Jan Martin Vågen.
Teknisk leder: Hans Jürgen Müller / Christian Hierhammmer.
Produsert av Lucid Dream ug.
Kun 12 visninger med 20 personer per visning. Maks 2 billetter per person.
Hentes ut på www.billettservice.no fra 09.00, lørdag 5.9. Førstemann til mølla!

SKYSPACE
ELISABETH VATN
NYMUSIKK I SAMARBEID MED ULTIMA,
EKEBERGPARKEN OG GRAPPA FORLAG.
18.30–20.00

Solnedgang i lysinstallasjonen Skyspace med konsert av Elisabeth Vatn
Ekebergparkens gamle vannreservoar er omgjort til to kunstverk - SkySpace og
Ganzfeld. Har du ennå ikke opplevd dem, har du sjansen nå. SkySpace og
Ganzfeld er laget av den amerikanske kunstneren James Turrell.
Musikere: Elisabeth Vatn (harmonium, meråkerklarinett, svenske sekkepiper)
Anders Røine (langeleik, munnharper, fele med resonansstrenger)
Kun 15 billetter tilgjengelig og maks 2 billetter per person.
Hentes ut på www.billettservice.no fra 09.00, lørdag 5. 9. Førstemann til mølla!
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URBAN ARTATTACK

DET NORSKE TEATRET
www.detnorsketeatret.no
Kristian IV`s gate 8
Innslipp 21.30. Start 22.30
T-bane til Stortorvet eller Nationaltheatret.
Trikk til Tinghuset
Urban ArtAttack har i samarbeid med P.I. - Physical Intelligence samla artistar
og utøvarar frå det urbane miljøet, og invitert dei inn i teatret.
Her blir det street art, dans, slam poetar, MCs, og DJs!
Urban ArtAttack er staden der alle møtest og feirar lidenskapen for kunsten ein
heil kveld.
Arrangementet er billettert og blir spela i Bikuben, plan 2 i teatret.
For billettar gjeld førstemann til mølla, gå direkte i billettluka på Det Norske
Teatret frå klokka 11.00 same dag, og møt opp i god tid før arrangementet.

KONSERT I OSLOS BEST
BEVARTE HEMMELIGHET
EMANUEL VIGELANDS MUSEUM
www.emanuelvigeland.museum.no
Grimelundsveien 8
18.00–23.00
T-bane 1 til Slemdal
Buss 46 til Grimelundsveien
Velkommen til en av Oslos best bevarte hemmeligheter. Museets hovedattraksjon
er et dunkelt, tønnehvelvet rom dekket av fresker. Det 800 m2 store maleriet Vita
beskriver i dramatiske scener menneskets liv fra unnfangelse til død.
Konsert med Mariken Lauvstad 19.00 og 20.00. Musikken er komponert med
den unike akustikken i museet som utgangspunkt. Lauvstad bruker elementer
fra øst-europeiske og norske folketoner. Resultatet er stemningsfull og melodiøs
musikk i en helt unik klangsfære. For å være sikret plass på konserten kan man
reservere billetter via yvonne@emanuelvigeland.museum.no innen onsdag
9. september.
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VAKRE TONER I OSLOS
FØRSTE RÅDHUS
GAMLE RAADHUS KULTURSCENE
Nedre Slottsgate 1
(inng. fra Christiania torv)
22.00
Trikk 12 til Christiania Torv,
T-bane til Stortinget stasjon
Her får publikum får møte noen av de beste sangerne Oslo kan by på.
Medvirkende: The Monday People, Matilda Sterby, Maria Therese Bersås,
Carl-Christian Kure, Margrét Brynjarsdóttir, Hanne Korsbrekke Askeland,
Karen Greve, Ying Teng, Bente Eggum Johannessen, Marcela Randem,
Victoria Randem, Marianne Folkestad Jahren, Renate Ekerhovd,
Jeanette Goldstein, Stina Levvel, Odd Grundt, Elisabet Gimmestad, Agnes Auer,
Andreas Backlund, Jon Harthug, Eirik Grøtvedt og Gjøril Songvoll.
Natalia Strelchenko akkompagnerer.

GRANITTROCKS
10-ÅRSJUBILEUM!
GRANITTROCK
www.granittrock.no
Lillomarka
17.00–23.00
T-bane 5 eller buss til Grorud. Følg skilting

Granittrock er en gratis, rusfri musikkfestival på Grorud i Oslo. GranittRock feirer i
år sitt 10-års-jubileum og feires 11. og 12. september 2015.
Granittrock er opptatt av at ungdom skal være sterkt involvert i gjennomføring av
festivalen, og ungdommer fra Fyrhuset musikkverksted og Stovner Rockefabrikk er
sentrale i bookingen.
Fredag: Hovedscenen: Jaa9 & OnklP, Backstreet Girls, Skambankt og
Dj Thomas Feldberg. Ungdomsscenen: TBA
Lørdag: Se nettsiden

WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 07

GRAVEMASKINDANS
BEAU GESTE
KUNST I OSLO
www.ciebeaugeste.com
Tullinløkka - plassen mellom Kristian IVs gt.
og Kristian Augusts gt.
20.00 og 22.00
Trikk 11, 17 eller 18 til Tullinløkka
Transports Exceptionells er en forestilling med en danser og en gravemaskin.
Forestillingen er et forbausende og spektakulært møte mellom den store, sterke
maskinkrana og den skjøre og elegante danseren.
Kulturetaten ønsker velkommen til et ekstraordinært og spektakulært møte
mellom menneske og maskin, når Beau Geste endelig gjester Oslo i forbindelse
med Kulturnatten.

IMPROSHOW MED
IMPRO NEUF
IMPRO NEUF
www.facebook.com/improneuf
Lillesalen, Chateau Neuf, Slemdalsveien 15
20.30–22.30
T-bane til Majorstuen

Improgruppa Impro Neuf inviterer til improshow på Chateau Neuf. Målet vårt er å
spre improglede, vakkerhet og generelt god stemning. Bli med og le med oss og
stem fram kveldens beste regissør!
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DUO - JAZZKONSERT

KAMPEN KIRKE
www.elihelland.com
Bøgata 1
Åpent fra 20.30. Konsert 21.00–22.00
Buss 60 fra Jernbanetorget til Kampen
kirke. T-bane til Tøyen eller Ensjø.
En liten time med jazz på Kulturnatten.
Konsert med Eli Helland på vokal og Stig Hvalryg på kontrabass.
De tolker klassiske jazzperler i uvanlig format.

ONSUMS EPLER

KULTUR I KVÆRNERBYEN
www.facebook.com/onsumsepler
Fyrhuset Turbinveien 28
19.00
Buss 32 til Kværnerbyen

Historisk teater i Kværnerbyens eget kulturhus.
Forestillingen byr på alvor og humor i en dramatisering basert på faktiske
hendelser fra Kværner Brugs tidlige historie. Vi følger fattig og rik i samhold og
svik, gjennom konjunkturskifte, fra striden om sykekassa til det såkalte
Onsumslaget i 1878. Hvorfor går det så bra på Kværner i nedgangstider?
Noe er råttent i Kristiania by. Med Yngve Berven, Elias Holmen Sørensen og
Ole Christian Gullvåg. Regi: Anders Borchgrevink
Påmelding må skje innen 15.00 på fredag 11. september (første mann til
mølla) på per.andersen@obos.no
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MUSIKK, VISUALS OG
INSTALLASJON
MAJORSTUA+ & ULTIMAFESTIVALEN
www.ultima.no / www.majorstuapluss.no
Kirkeveien 84
18.00–00.00
20-bussen til Marienlyst.
T-bane til Majorstuen
18.00: Åpningen av installasjonen Untitled I, A Poem for Norway.
Lavmeldt og poetisk lydbilde som integrerer de naturlige klangmulighetene i
kirkerommet. Basert på lydopptak gjort i Oslo i perioden 2010-2015.
Lydinstallasjonen er ved Ali Parandian.
20.00: ChurChill
Fire projektorer rettet mot taket besørger live visuals akkompagnert av ambient
elektronisk musikk i intime Capella Johannea i Majorstuen kirke. Musikk og
visuals ved Sigurd Ytre-Arne og Kristoffer Lislegaard.

KLASSISK
KONSERTMARATON
MUSIKKPEDAGOGENE OSLO
www.omlf.no
Josefinesgate 15, inng. Underhaugsveien
19.00–23.00
Trikk til Bislett eller Homansbyen.
Buss til Bislett. T-bane til Majorstuen
Sang – piano – fiolin – cello – trombone – gitar
Chopin, Grieg, Kjerulf, Rakhmaninov, Shostakovich, Schumann, Sibelius, mfl.
Medvirkende (i rekkefølge): Shinobu Nordeide, Elisabeth Tandberg,
Einar Steen-Nøkleberg, Sanae Yoshida, Liv H. Klokk, Rune Thieme, Lennart
Wolfgramm, Trude H. Binderø, Cecilie Barratt-Due, Esther Marie Bastrup,
Elisa Herbig, Katja Maiwald, Tove Træsdal, Iskra Mantcheva, Mirjam Kringen,
Ingrid Stige, Elena Shalneva, Daniel Lazar, Anton Dymkov, Alexander McAllister.
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KONSERT MED
HUKKALAINEN
MÅNEFISKEN
www.manefisken.no
Sagveien 23 a
19.00–03.00
Trikk: 11,12,13 til Biermannsgate
Buss til Alexander Kjellands plass
Månefisken ligger idyllisk til ved Akerselva. På Kulturnatten spiller Hukkalainen
tilbakelente og skeive coverversjoner av Stones, Sherley Bassie, Dr Hook, T. Rex
og mange flere kjente og ukjente artister og komponister.

KONSERT MED ALBATROSH

NASJONAL JAZZSCENE
www.nasjonaljazzscene.no
Karl Johans gate 35
21.00. Dørene åpner 20.00. 18 år
Trikk til Nationaltheatret / Tinghuset.
T-bane til Stortinget. Buss til Rådhuset
Albatrosh har en finstemt balanse av jazz, klassisk og samtidsmusikk som
spontanreagerer med nerver og hjerte, som utfordrer og imponerer med magien i
improvisasjonstelepati! “…Night Owl is an exceptionally lovely album.” sier
The Jazz Breakfast om Albatrosh sitt siste gullegg, det femte fra duoen.
Etter mange års tett samarbeid har barndomskameratene utviklet et smidig
samspill og detaljrikt flettverk; smeltende ballader og melodier å dø til.
Opplev Albatrosh på Nasjonal Jazzscene under Oslo kulturnatt.
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RELEASEKONSERT MED
JAY NEMOR
NORDIC BLACK THEATRE / CAFETEATRET
www.nordicblacktheatre.no
Hollendergata 8
19.30–00.00. Konsertstart 20.30
Buss 37 til Politihuset

Jay Nemors soloalbum “Just Sayin” ble sluppet tidligere i 2015. Albumet er
fylt med god, gammeldags soulmusikk med en fersk, moderne vri. Sangene er
fulle av følelser og en tydelig kjærlighet for musikken. “Just Sayin” har vakt stor
begeistring rundt om i Europa, og bandet skal på turné i England kort tid etter
Kulturnatten. Konserten på Cafeteatret blir Oslos første mulighet å høre hele
albumet live. Det blir en sjelfull og rørende opplevelse!

R:A:W & NMH STORBAND

NORGES MUSIKKHØGSKOLE
www.nmh.no
Slemdalsveien 11
18.00–21.30
T-bane, buss og trikk til Majorstuen

LINDEMANSALEN 18.00 R:A:W PÅ OSLO KULTURNATT
Grensesprengende, rått, ufiltrert.
Konstellasjoner du ikke har hørt før. Når de etter hvert renner ned festivaler i
inn- og utland, kan du si at du hørte de på R:A:W først. Servering.
LEVINSALEN 20.00 NMH STORBAND FORBEREDER STJERNEKAMP
Under ledelse av Helge Sunde forbereder musikkhøgskolens storband seg til
storbandsending på Stjernekamp og inviterer til konsert der skolens egne vokalister
er med som solister!
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GATEPLINGPLONG

NYMUSIKKS KOMPONISTGRUPPE
nymusikk.no/no/lokal-avdeling/nmk/om-oss
Egertorget
18.00–19.00
Alle T-banelinjer til Stortinget

Samtidsmusikken trekker ut på gata! nyMusikks komponistgruppe presenterer
ny gatemusikk av unge fremadstormende norske komponister, gjerne også
framført av komponisten selv.

OPERA I ØSTBANEHALLEN

OPERA TIL FOLKET
www.operatilfolket.no
Østbanehallen
18.00–19.15
Alle T-baner, trikker og busser til
Jernbanetorget
Opplev opera i den flotte nyoppussede hallen i Østbanehallen. Det blir vakre arier
og duetter. Du finner oss rett utenfor markedet midt inne i hallen ved rulletrappen.
Medvirkende:
Gjøril Songvoll, sopran,
Margrét Brynjarsdóttir, mezzosopran
Leva Berzina, piano.
Vi har tre sett med 15 min. pause mellom.
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TEATER:
SUFFLØREN MED NILS VOGT
OSLO NYE, CENTRALTEATRET
www.oslonye.no
Centralteatret, Akersgata 38
19.00
T-bane til Stortinget.

“Hva skjer når det ikke lenger er behov for deg, og hvordan bli hørt når du er vant
til å hviske?”
Skuespiller Andreas T. Olssons monolog har blitt kalt en kjærlighetsfull hyllest
til teatret, og er et sorgmuntert stykke om en sufflør som takler sin ensomme og
usynlige jobb bedre enn eget liv.
50 gratisbilletter kan hentes ut i billettluken på Centralteatret fra 18.00 på
Kulturnatten – først til mølla.

SACRED HARP SINGING

OSLO SACRED HARP /
DOMKIRKEAKADEMIET
www.oslosacredharp.com/kulturnatt/
Domkirken, Karl Johans gate 11
19.00–20.15
Trikk, bane og buss til Jernbanetorget
Domkirkeakademiet og sanggruppen Oslo Sacred Harp inviterer til introduksjon
til Sacred Harp Singing. Etter 200 år har denne særegne amerikanske sangtradisjonen nå kommet til Norge. En “singing” er en sosial happening der man
samles for å synge “psalm and hymn tunes, odes and anthems” fra boken
The Sacred Harp. Sangworkshop ved Jessica Sligter i Kapellet.
Alle sanginteresserte er velkomne.
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POPINTRO

POPSENTERET
www.popsenteret.no
Schous kulturbryggeri, Trondheimsvn. 2
18.00–22.00
Trikk 11, 12, 13 til Schous plass eller
Nybrua. Buss 30, 31 til Heimdalsgata
Popsenteret har PopIntro hver hele time fra 18.00–21.00.
PopIntro er en kjapp og morsom introduksjon til Popsenteret og norsk
populærmusikks historie ved våre kunnskapsrike formidlere.

HØR DEN NYE MUSIKKEN
I OSLO!
RØDE KORS ORKIS RESSURSSENTER
www.facebook.com/orkisrodekors
Christian Kroghs gate 15
18.00–21.00
Alle t-baner til Grønland

Kom innom oss for å høre den NYE musikken som rører seg i Oslo! ORKIS er stedet
der ungdom i Oslo sentrum samles og skaper samhold. Nå har du muligheten til å
få et innblikk i hva som skjer når ungdom setter opp en kulturnatt.
Vi har flere unge, allerede erfarne artister og energiske dansere som er klare til å
opptre for dere. Du kommer til å få oppleve fengslende låtskrivere, freshe rappere,
og band som svinger. I mellom spiller de superflinke DJ’ene fra vår dj-skole som
holder stemningen på topp!
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SALMEFOSS

LINDEMANS LEGAT / URANIENBORG
MENIGHET / NORGES MUSIKKHØGSKOLE
lindemanslegat.no, uranienborgkirke.no
Uranienborg kirke, Holtegaten
19.00–22.30
Trikk 19 til Briskeby holdeplass.
Vi inviterer hele byen til å synge salmer, ledet av bl. a. Uranienborg
Vokalensemble, studenter og lærere fra Norges musikkhøgskole og
NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Kom og gå som du vil, alene eller sammen med
andre. Du vil garantert ikke måtte synge alene!
Vi synger fra Norsk salmebok – kirkens salmeskattkiste. Vi skal også synge en
blodfersk salme bestilt til denne kvelden. Av hvem? Det får du vite når du
kommer! Både forfatter og komponist er blant landets fremste!

KONSERT PÅ
BYGGEPLASSEN
SENTRALEN / DEXTRA MUSICA
www.sparebankstiftelsen.no/sentralen
Sentralen i Øvre Slottsgate 3
18.00, 19.00, 20.00
Trikk til Christiania Torv eller t-bane
til Stortinget
I 2016 åpner Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Kvadraturen.
På Kulturnatten åpnes dørene for en eksklusiv omvisning på byggeplassen.
Som en del av omvisningen kan du oppleve klassisk musikk med noen av
landets beste musikere. Sentralen er Oslos nye hus for kulturproduksjon, med
restaurant, øvingsrom og flere arrangements-saler.
Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB som låner ut
strykeinstrumenter til norske musikere.
Obs! Deltakere får utdelt hjelm, refleksvest og vernesko.
Av sikkerhetshensyn er det ikke tillatt med skjørt inne på byggeplassen.
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KONSERT & ÅPEN CAFE

SINSEN KULTURHUS
www.sinsenkulturhus.no
Lørenveien 2
19.00–00.00
Buss 31. Trikk 17. T-bane 3, 4, 6

Rusfritt ungdomsarrangement med åpen cafe og ulike sceneinnslag innen pop,
rock, rap battle, dans, hip hop og mye gøy!
Er du mellom 13 og 20 år og ønsker å bidra med underholdning denne kvelden?
Ta kontakt med oss, vi har proffe produsenter og teknikere som hjelper deg med
planlegging og gjennomføring.

EVENSONG OG ÅPEN KIRKE

ST EDMUND’S CHURCH
www.osloanglicans.no
Møllergata 30
17.00–19.00
Trikk og buss til Brugata.
T-bane til Stortinget / Jernbanetorget
Evensong er en anglikansk tradisjon av en sunget kveldsgudstjeneste. I denne
tradisjonen spiller koret en viktig rolle da nesten alt synges. Mest kjent er kanskje
lovsangene “Magnificat” (Marias lovsang) og “Nunc Dimittis” (Simeons lovsang)
og psaltersalmer, men også vekselsbønnene synges.
St Edmund’s Church er den anglikanske kirken i Oslo og i anglikansk tradisjon
synger koret hver eneste søndagsgudstjeneste samt ved festgudstjenester.
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KONSERTER MED
TRE NORSKE MUSIKKHÅP
SUB SCENE
www.subscene.no
Rosenkrantz’ gt.17
19.00–23.00
Trikk til Nationaltheatret
Buss til Eidsvolls plass
20.00: MONOGRAF
Storslått kombinasjonen av post-rock og norsk folkemusikk med tekster om
stille aktivisme, ispedd religiøse folketoner.
21.00: SIMEN MITLID
Vakker melankoli med røtter i Østerdalens dype furuskoger. Singer/songwriter
med inspirasjon fra bl.a. Nick Drake og Sufjan Stevens.
22.00: KAROKH
Eklektisk og utforskende indieband med 7 medlemmer, trompet og jazzinfluenser som lander ett sted mellom Sonic Youth og Jaga Jazzist!

ULTIMA PÅ DEICHMANSKE
HOVEDBIBLIOTEK
ULTIMAFESTIVALEN I SAMARBEID MED
DEICHMANSKE BIBLIOTEK
www.ultima.no
Arne Garborgs plass
Fra 15.00
T-bane til Stortinget. Trikk til Tinghuset
Røster III inviterer publikum på en sonisk reise gjennom Røsts natur- og kulturlandskap; komponert og sammensatt med utgangspunkt i fem år med feltopptak i
Røst arkipelen i Nordland. Verket plasserer lytteren i fiktive akustiske rom, der
naturen og kulturen er like viktige, og skillet mellom land-hav, menneske-fugl/fisk
er ment å viskes ut. Det kan høres i musikkrommet på Deichmanske hovedbibliotek. Lydverket er skapt av Elin Mar Øyen Vister, mikset i samarbeid med
Trond Lossius og BEK i Bergen.
Maja S. K. Ratkje er gjestemusiker med WeDoMagic på åpningen.
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KONSERT MED
HEDVIG MOLLESTAD TRIO
VIGELAND-MUSEET
www.vigeland.museum.no
Nobels gate 32 (sør for Vigelandsparken)
18.00–23.00
Trikk 12 og buss 20 til Frogner plass.
Alle t-baner til Majorstuen
19.00–21.00: Omvisninger hver halvtime i Vigelands leilighet.
Den 300m2 store leiligheten er bevart med det originale interiøret fra 1920-tallet.
Her bodde Vigeland fra 1924 til sin død i 1943.
Billetter deles ut i resepsjonen fra 18.00. Maks 15 pers. pr. gruppe.
21.00: Konsert med Hedvig Mollestad Trio. HMT har gitt publikum utadvendt og
progressiv instrumental gitarjazzrock siden debuten i 2011. Med sitt grensesprengende og eklektiske uttrykk har trioen befestet seg som et av de mest
kraftfulle norske liveband. Bli med på denne unike opplevelsen i museets vakre
borggård!

ALI PARANDIAN

UNTITLED I, A POEM FOR NORWAY
ØSTRE AKER KIRKE
www.kirken.no/oah
Ulvenveien 110
17.00–22.00
T-bane til Økern, 12 min. å gå.
Buss 401, 411 til Ulvenkrysset
Lydinstallasjon basert på auditive og visuelle opptak utført i Oslo i perioden
2010 – 2015. Med utgangspunkt i dokumentasjon av menneskeskapte omgivelser
forsøker verket ved hjelp av abstraksjoner å skape en tilstand der betrakteren kan
rette blikket på det som ligger forut for sine egne betingelser.
Verket har et lavmælt uttrykk som forsøker å integrere de akustiske og
arkitektoniske mulighetene som foreligger i kirkerommet.
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GRATIS ØVING!

ØVINGSHOTELLET
www.ovingshotellet.no
Trondheimsveien 2
17.00–21.00
Trikk 11, 12, 13 til Schous Plass.
Buss 30, 31 til Heimdalsgata
Benytt Kulturnatten til å teste ut våre solistrom og bandrom gratis!
Booking av øvingsrom på: booking@ovingshotellet.no. For at alle som ønsker
det skal få anledning til å øve denne dagen, frigir vi rommene hvis man ikke
har møtt opp 30 minutter ut i bookingen.

oslopilot.no
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OSLO PILOT

Public
space is
where
you meet
strangers

ÅPNINGSSERMONI

ANTIPODES CAFÉ
www.antipodescafe.org
Dronning Eufemias gate 15,
Stasjonsallmenningen
17.00-19-00
Gangavstand fra Oslo S
Antipodes café, er en del av Kulturetatens “Kunst i hele byen” og er en
kunstnerdrevet brakkerigg med et daglig program for naboer og forbipasserende.
Under Oslo kulturnatt inviterer vi til åpningsseremoni - kom og opplev Bjørvikas
nyeste kunstsenter!

OMVISNING OG
BARNEREBUS
ASTRUP FEARNLEY MUSEET
www.afmuseet.no
Strandpromenaden 2, Tjuvholmen
16.00–21.00
Buss 54, 21 til Bryggetorget.
T-bane til Nationaltheatret
Velkommen til kulturnatt på Astrup Fearnley Museet!
Bli kjent med Renzo Pianos vakre arkitektur og våre aktuelle utstillinger.
Her kan du lære mer om kunstverkene gjennom 10 minutters kunstprat , og
alle barn inviteres til å være kunstdetektiver med vår rebus.

WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 21

THE LABYRINTH SCORED
FOR 11 DIFFERENT CATS
ATELIER NORD ANX & ULTIMAFESTIVALEN
http://ateliernord.no/anx/
Olaf Ryes plass 2
15.00–21.00
Trikk 11, 12 eller 13 til Olaf Ryes plass

Terry Fox var en tidlig pioner innen konseptkunst og lydkunst, som gjorde seg
bemerket på 1970-tallet med installasjoner og performancer som brøt med
etablerte kunstformer. Mellom 1972 og 1978 utforsket Fox den metaforiske
symbolbruken i labyrinten på gulvet i katedralen i Chartres: 11 konsentriske
sirkler, 34 vendinger og 552 trinn. Den numeriske og geometriske strukturen
i steinmosaikken ble inspirasjonskilde for bl.a. hans eneste komposisjon for
lydbånd, The Labyrinth Scored for 11 Different Cats.
Den kan oppleves på Atelier Nord under Kulturnatten.

FOTOUTSTILLING OG
SAMTIDSPOESI
CYAN :GALLERI
http://www.cyanstudio.no
Jens Bjelkes gate 13
18.00–00.00
Trikk 17, Buss 30 og 31 til Heimdalsgata

Cyan :galleri presenterer utstillingen “Linjer og kurver” med bilder av Eva Linda
Ménétrier, Kristin Linnea Backe, Håkon Vestli, Jan Roger Bodin, Stian S. Evensen,
Stig Jensen og Anders Aabel.
Jan Roger Bodin og diktere fra OPS poesisentrum leser sine dikt 19.30.
Velkommen!
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FOTOBOKFESTIVAL
OSLO 2015
FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER
www.fffotografer.no
18.00-23.00

18.00–21.00: Fotogalleriet, Møllergt 34 – Utstillingsåpning: Ed van der Elsken.
18.00:
Prisutdeling – Nordic Dummy Award 2015.
Boklansering: Iikka Tolonen
18.00–23.00: Youngstorget – The PhotoBookMuseum mobile edition.
18.00–20.00: TM51, Thorvald Meyers gt. 51 – Åpning: Nina Strand.
19.00–21.00: Shoot Gallery, Uranienborgvn 5 – Åpning: Morten Andersen.
18.00–21.00: Fotografiens Hus, Rådhusgt. 20 – Åpen utstilling: Hans Kr. Riise

ALEC CROSS
UTSTILLING
FORTET KULTURHUS /
ALEC CROSS PRODUKSJONER / GSF
www.gamlebyen.no
St. Halvardsgate 2 - 4
18.00–22.00
Trikk 18, 19. Buss 34, 70
Utstilling på Fortet Kulturhus / GSF med kunstnere tilknyttet bydelen Gamle Oslo
Alec Cross – lyd/installasjon,
Rolf Aleksejunas Øvrum-Christensen – fotografi
Renata Aleksejunaite Christensen – installasjon
Iris T Korsnes – tegning/objekter
Marta Maciejewska – smykkekunst/kunsthåndverk/installasjon
Per Kristen Andenæs – metalltrådskulptur
Yildis Yalcin – objekter/skulptur/installasjon
Roberto Caccam – kunsthåndverk/maleri, DJ Carl Berner Soul
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VIDEO OG KONSERT

FRYSJA KUNSTNERSENTER
www.frysja.no
Kjelsåsveien. 145 v/ Teknisk Museum
19.00–00.00
Buss 54, 25. Trikk 11, 12. Tog 300

19.00 Konsert med Espen Tørresen Hanggård og Bugge Wesseltoft
Videoprogram
Inger Lise Hansen: Hus, 1998, colour, sound, 16mm, 8 min
Travelling Fields, 2009, 35mm film, 9 min
Marte Aas: Robotnik (The Worker), 2012, 16mm film transferred to HD, 14.05 min
Cinéma, 2010, 16mm black and white film with sound, 4.33 min
Birgitte Sigmundstad: Brevet til Kulturministeren, 2012, HD video, 4 min.
A new direction, 2011, HD video, 14 min

UTSTILLING & PERFORMANCE
MCALINDEN / GAHNSTRÖM / NORUM
GALLERI LNM
www.lnm.no
Kongensgate 2, inngang Bankplassen
18.00–22.00
T-bane til Stortinget eller Jernbanestasjon.
Buss 60 til Kongensgate.
Galleri LNM viser gruppeutstilling med Miles McAlinden, Nichlas Ganström
og Christian Tony Norum.
20.00: Performance
Vi har suppekjøkken med gratis suppe hele kvelden så langt det rekker.
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STREET ART
Plakater i Oslo
2005–2015
Grafill R21
26.08–13.09
STREET ART
STREET
ART
Plakater
i Oslo
2005–2015
Plakater
i Oslo
Grafill R21
2005–201526.08–13.09
Grafill R21
26.08–13.09

STREET ART

PLAKATER I OSLO 2005-2015
GRAFILL
www.grafill.no
Rosenkrantz gate 21
16.00–21.00
Trikk og buss til Wessels plass,
Rådhusplassen, Aker Brygge

Plakatens levetid er kort, i blant får den bare henge noen timer. Med de sosiale
mediene blir plakaten ofte redusert til en facebook-banner eller et instagramkvadrat. Likevel lages det mange flotte plakater i kulturbyen Oslo.
Vi inviterer til utstilling av over 100 plakater som har hengt i Oslos gater.
Opplev arbeider fra noen av Norges fremste designere og illustratører de siste ti
årene.

GALLERI & WORKSHOP

H12 GALLERIVERKSTEDET
www.galleriverkstedet.no
Hegdehaugsveien 12
16.00–21.00. Kunstworkshop 17.00–19.00
Trikk 11, 17, 18 til Frydenlund
T-bane til Nationaltheatret
Vi er et kunstgalleri og atelierfellesskap for fem faste kunstnere og visningsarena
for eksterne kunstnere. I forbindelse med Kulturnatten, presenteres egne arbeider
innen tegning, maleri, grafikk, foto, og smykkedesign av elektroniske komponenter.
Atelierfelleskapet består av Aina Hartmann, Jesper Brøndberg, Karolina Dworzecka,
Farnoosh Shahamatdar, og Siv Rutgerson.
17.00 til 19.00 har vi workshop for barn, ungdom og voksne.
Fem deltakere med en halvtimes varighet per gruppe.
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UTSTILLING & KONSERT

KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN
www.kpa.no
Nannestadgata 7, Kampen
16.00–22.00
T-bane til Tøyen. Buss 37 til Kjølberggata
eller buss 20 til Vålerenga
Vi viser utstillingen “Kvinnelige fotokunstnere” med verk av blant andre Karoline
Hjorth & Riitta Ikonen, Vibeke Tandberg, Mari Slaattelid, Janet Cardiff, Malerie
Marder, og Nan Goldin.
19.30 minikonsert konsert med Spunk og Maja Ratkje.
Uforutsigbare Spunk feirer 20 år i år, og regnes blant ypperste i sin sjanger.

KUNSTHÅNDVERK I
KONGENSGATE
KUNSTHÅNDVERKERNE I KONGENSGATE
www.kunsthandverkerne.no
Kongens Gate 2
16.00–22.00
T-bane til Stortinget / Jernbanestasjonen,
Buss 60 til Kongens gate.
Kunsthåndverkerne i Kongensgate er et kunstnerstyrt formidlingsted for visning
og salg av kunsthåndverk.
På Kulturnatten viser vi utstillingen “The Journey” av keramikeren Anne-Brit
Soma Reienes. Hun stiller blant annet ut større keramiske bilder som er satt
sammen av ulike, helt nye verk. Soma Reienes er tilstede i galleriet og forteller
om sitt arbeid. Vi viser også medlemmenes arbeider.

26 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

MAKT OG AVMAKT
PÅ KUNSTPLASS [10]
KUNSTPLASS [10]
www.kunstplass.no
Rosteds gate 10
17.00–21.00
Artist talk 18.15 og 19.00
Buss 34, 54 til Møllerveien
Velkommen til en kveld som handler om makt i en turbulent og fragmentert
samtid. Gjennom kunst og tekster får du et uventet innblikk i maktens muligheter
og fallgruver fra makro til mikronivå i samfunnet. Her beveger du deg fra de nære
relasjoner til en toppolitikers fiktive hverdag. Opplev tekster om makt og avmakt av
Hilde Rognskog som fremføres av personer fra den fjerde statsmakt - pressen.
Arrangementet er en del av Hilde Rognskogs utstilling på Kunstplass [10]
Power and Powerlessness, Melancholy in the Age og Freedom, som består av
tankevekkende videoverk, tegninger og installasjoner.

UNDRING

H.M. DRONNING SONJA
KUNSTVERKET GALLERI
www.kunstverket.no
Kirkegata 5
19.00–22.30
Trikk 12, 13, 19 til Kongensgate,
Buss 31 til Dronningens gate
Utstillingen viser grafiske arbeider innen teknikkene dyptrykk, polymer og
monotypi. Detaljer rundt arrangementet for denne kvelden vil bli presentert
nærmere datoen for Kulturnatten.
Følg med på www.kunstverket.no, hvor informasjonen blir lagt ut fortløpende.
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UTSTILLING, OMVISNING
GRAFIKKVERKSTED OG QUIZ
MUNCHMUSEET
www.munchmuseet.no
Tøyengata 53
17.30–22.00
T-bane Tøyen stasjon.
Buss 20 til Munchmuseet
I forbindelse med utstillingsskifte viser vi et utvalg av høydepunkter fra
samlingen. Vi inviterer til omvisninger og grafikkverksted. Det blir mulig å spise
middag i caféen, mens man hører på jazztrioen “1000” spille live.
Overraskende quiz og flotte premier.
Omvisning 17.30, 19.30 og 20.30.
Grafikkverksted 17.30–19.30.
Jazztrioen “1000” spiller i caféen fra 19.00 til 22.00.
Quiz i caféen 20.00-20.30

VINYL OG VISUELL KULTUR

NASJONALMUSEET KUNSTINDUSTRIMUSEET
www.nasjonalmuseet.no
Kunstindustrimuseet, St. Olavs gate 1
17.00–22.00
Trikk til Tinghuset. Buss til Nordahl Bruns gt.
Kl 18.00.
Spesialprogram med pop-up-omvisninger i utstillingen, og DJ-stafett.
Workshop: Lag ditt eget plateomslag.
“Kafe Solliløkken” er åpen og det er gode tilbud i museumsbutikken.
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UTSTILLINGER

NASJONALMUSEET
ARKITEKTUR
www.nasjonalmuseet.no
Bankplassen 3
17.00–22.00
Trikk til Kongens gate. T-bane til Stortinget
LUFTIGE BYGGVERK
17.00–20.00
Workshop - vi bygger med luft
Publikum i alle aldre inviteres til å lage oppblåsbare byggverk inspirert av Sverre
Fehns Osaka-paviljong.
POLY-POLY
19.30 og 20.30
Arne Nordheim skrev stykket “Poly-poly” spesielt for paviljongen i Osaka.
Nå framføres stykket for første gang i Fehns paviljong.
ODE TIL OSAKA
21.00-22.00
Dette er siste sjanse til å oppleve Sverre Fehns Osaka-paviljong inne i
Fehnpaviljongen!
Det blir to omvisninger i utstillingen:
Klokken 19.00 og 20.00 ved Avdelingsdirektør Nina Berre
Egen kulturnattmeny i “Kafé Grosch”.
Gode tilbud i museumsbutikken.
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UTSTILLINGER, OMVISNINGER,
KONSERT OG TRESNITT
NASJONALMUSEET NASJONALGALLERIET
www.nasjonalmuseet.no
Nasjonalgalleriet, Universitetsgt. 13
17.00–22.30
Buss / trikk til Nationaltheatret / Tullinløkka
MØRKET I VEVEN
19.00
Omvisning i Hanna Ryggen-utstillingen v/ seniorkurator Ellen Lerberg
BAROKKE KONTRASTER
20.00
Omvisning med musikk i utstillingen “Livets dans”, med seniorkurator
Frithjof Bringager og medlemmer av “Barokkanerne”
BRASSKOMPANIET
21.00–22.00
Levende og mektige messingklanger vil fylle lokalene og gi en ny og uventet
opplevelse i møte med kunsten
TRYKK I NATTEN
20.00–22.00
Forsmak på neste utstilling i Nasjonalgalleriet som vil vise tresnitt fra fem
århundrer. Kom og prøv deg på tresnitt i studiesalen!
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FATTIG KUNST - RIK ARV

NASJONALMUSEET MUSEET FOR SAMTIDSKUNST
www.nasjonalmuseet.no
Museet for samtidskunst, Bankplassen 4
18.00–22.30
Trikk til Kongens gate. T-bane til Stortinget
Fattig kunst – rik arv. Arte povera og parallelle praksiser 1968–2015
18.00: Engelsk omvisning i utstillingen
Kafé Hjorth og museumsbutikken holder åpent hele Kulturnatten.

YUKA OYAMA:
ENCAPSULATION SUITS
OSLO KUNSTFORENING
www.oslokunstforening.no
Rådhusgata 19
12.00–21.00
T-bane til Stortinget.
Trikk 12 til Christiania torv
Yuka Oyama har bakgrunn som smykkedesigner.
I Encapsulated Suits har Yuka Oyama konstruert skulpturelle bærbare kostymer,
fotografert og filmet dem i koreografiske bevegelser og ulike scenarier.
Oyama utforsker det hun betegner som objekters gjenstridige liv.
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PERFORMANCE

PAO – PERFORMANCE ART OSLO
www.performanceartoslo.no
Kunstnerne kommer til å bevege seg mellom
ulike steder i Oslo sentrum.
18.00–ca 22.00

Performance Art Oslo (PAO) er en medlemsorganisasjon for performancekunstnere
som formidler performancekunst i Oslo.
Vi tar kunsten ut til folket ved å vise flere performancer rundt om i byen.
I år samarbeider vi med Spanias ambassade i Oslo, og inviterer to spanske
kunstnere i tillegg til PAOs medlemmer. Detaljert program med kunstnerne, sted og
tid vil offentligjøres via www.performanceartoslo.no

REDDYMADE ART SHOP

REDDYMADE ART SHOP
www.reddymade.com
Theresesgt. 46
18.00–00.00
Trikk 17, 18 eller buss 21 til Bislett

Reddymade Art Shop er en installasjon av kunstneren Chris Reddy.
Art Shop er og fremstår som en butikk der man kan se og handle kunst
direkte av kunstneren som selv betjener sitt galleri. Installasjonen handler om
å bryte med de normer som gjelder i kunstlivet. Eksempelvis: Kunstneren har en
gallerist mellom seg og sin kunst, man møter ikke en person som lager kunst,
men isteden et verk. Kunstneren bor og jobber i en fremmed storby langt fra
sitt lokalmiljø osv. Man kan ikke spørre eller snakke med kunstneren, men blir
servert en fortelling om hva kunsten handler om av en tredjeperson.

32 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

UTSTILLINGER

TEGNERFORBUNDET
www.tegnerforbundet.no
Rådhusgata 17
17.00–22.00
Trikk 12 og 13.
Buss 30, 31, 32, 54, 74, 83
Lewis & Taggart - A line in spite of itself
Arne Roar Lund - Avistegninger
Lett servering.
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SVENSKENE ER HER!

ARBEIDERMUSEET
www.oslomuseum.no
Sagveien 28
17.00–21.00
Buss 20, 37, 34, 54.
Trikk 12 til Biermanns gate.
Arbeidsinnvandringen fra Sverige har økt radikalt utover 2000-tallet. Men er
dette egentlig et nytt fenomen? Mot slutten av 1800-tallet var hver tiende
arbeider svensk i fabrikkene langs Akerselva.
Omvisning i den nye utstillingen og foredrag om svensk innvandring til
Kristiania og Oslo fra 1860 til 2015 i Arbeidermuseet Sagveien 28.
Åpent hus og omvisning i arbeiderboligen Brenna i Sagveien 8.
Arr: Byarkivet, Oslo Åpne Hus, Norsk Teknisk Museum og Arbeidermuseet.

OMVISNING

BJØLSEN VALSEMØLLE
http://bakeri.regal.no/bakeri/om-oss/bjolsen/
Sandakerveien 62
17.00 og 17.30
Trikk 12, 13 til Sandaker Senter.
Buss 30 til Sandaker
17.00 og 17.30
Få et innblikk i moderne mølleteknikk med guidede turer gjennom anlegget.
Førstemann til mølla - bokstavelig talt (endelig)!

34 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

OMVISNING

BRANNMUSEET I OSLO
www.brannmuseet.no
Grønlandsleiret 32 Oslo
15.00–21.00
T-banen til Grønland

Åpent brannmuseum, kom til Grønland brannstasjon og lær om Oslos
brannhistorie.

SKUMMEL NATT PÅ
FORSVARSMUSEET
FORSVARSMUSEET
www.forsvarsmuseet.no
Bygning 62, Akershus festning
17.00–22.45
Trikk og buss til Kongens gate
T-bane til Stortinget
Vandring i mørke utstillinger med levende figurer.
Let-og-finn for voksne og barn i gamle og nye utstillinger. Husk lommelykt.
Denne kvelden vil det også bli en sjelden anledning til å se unike gjenstander fra
Forsvarsmuseets magasiner!
Servering.
Mer info om på www.forsvarsmuseet.no
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FREIA SKAPER GLEDE

FREIA
www.freia.no
Johan Throne Holsts Plass 1
17.00–21.00
Trikk 11, 12, 13 til Birkelunden.
Buss 20, 21 til Københavngata
Velkommen til Freiasalen, Freiaparken og Fabrikkbutikken.
Opplev:
• Freiasalen med 12 store Munch-malerier. Johan Throne Holst kjøpte frisen til
glede for arbeiderne, og Freiasalen brukes fortsatt som kantine for de ansatte
• Freiaparken med blomster og skulpturer
• Fabrikkbutikken med fabrikkutsalg
Norsk guiding 17.30, 18.30, 19.30 og 20.30 – eller nyt kunsten på egenhånd
Åpen butikk fra 17.00–20.30.

OMVISNING

GAUSTAD SYKEHUS
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Sognsvannsveien 21
17.00–20.00
Trikk 17, 18 til Rikshospitalet.
T-bane linje 1, 4, 6 til Gaustad
Omvisning på sykehusets område og i noen av de gamle flotte bygningene.
Gaustad Asyl ble åpnet den 1. oktober 1855, som det første statsasylet i landet og
er 160 år i høst. Det foregår fortsatt behandling av psykiske lidelser og
avhengighetsbehandling på Gaustad sykehus.
Omvisninger: 17.00 og 18.30. Gaustad museum er åpent frem til 20.00.
Cafè Årstidene er åpen for servering, og ergoterapiverkstedet er åpent med salg av
håndverksprodukter.
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FORTELLINGER FRA KRIGEN

HL-SENTERET OG STATSBYGG
www.hlsenteret.no, www.statsbygg.no
Villa Grande, Huk aveny 56, Bygdøy
17.00–23.00
Buss 30 til Bygdøyhus

• Fortellinger fra krigen - for barn og voksne med skuespiller Gjertrud Jynge
• Foredrag m/ bilder om eiendommen Villa Grande v/ historiker Bodil Stenseth
• Omvisinger i utstillinger
• Omvisninger i bunker fra 2. verdenskrig
• Omvisninger i bygningen - inkl. lukkede rom

IBSEN OG BEATLES

IBSENMUSEET
www.ibsenmuseet.no
Henrik Ibsens gate 26
18.00–00.00
T-bane til Nationaltheatret.
Trikk 13, 19 til Slottsparken
18.00–23.00: Omvisninger i Ibsens leilighet hver hele time
21.00: Ibsen + Lennon; The Beatles in A Doll´s House.
Foredrag ved museumsleder Erik Henning Edvardsen, tidligere korrespondent
for Beatles Unlimited Magazine
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LIVE TATOVERING,
OMVISNING OG FOREDRAG
UNIVERSITETET I OSLO
KULTURHISTORISK MUSEUM
www.khm.uio.no
Frederiksgt. 2 på Tullinløkka
Museet er åpent til 22.00
Trikk til Tulinløkka. Bane til Nationaltheatret
Fra kl. 17.00: “Tatovering minutt for minutt”
Opplev tradisjonell og moderne tatovering, side om side i museets arena.
Jannicke Wiese-Hansen fra Let’s Buzz og Tor Ola Svennevig fra Ihuda tatoverer hver
sin kunde med motiver fra Kulturhistorisk museum.
18.00 og 20.00:
Omvisning i utstillingen “Ta det personlig, historier om personlig utsmykning”
19.00:
Foredraget “Migrerende mønstre; Tatovering fra Polynesia” ved Arne Perminow

MIDDELALDERENS OSLO I 3D

LADEGÅRDEN
www.osloladegard.no
Oslo gate 13
19.00–22.00
Trikk 18, 19, eller buss 32, 34, 70, 74 til
St. Hallvards plass eller Dyvekes bro.
Illustratør og 3D-artist Hildur Wilhelmsen har gjenskapt alle byggene fra Oslo
anno 1300. På bakgrunn av tegninger, topografiske kart og arkeologiske funn har
hun møysommelig bygd opp middelalderbyen bit for bit. Kirker og tømmerhus,
skip, tønner og gjerder trer tydelig fram så man nesten kan kjenne lukten av
solvarme tømmervegger og fiskeslo. Hildur viser fram og forteller om dette
prosjektet i Ladegården – midt i Middelalderbyen!
Samarbeid mellom Oslo ladegård og illustratør/ 3D-artist Hildur Wilhelmsen.
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ÅPENT ATELIER
EDVARD MUNCH

MUNCHMUSEET - EKELY
www.munchs-ekely.no
Jarlsborgveien 14
18.00–22.00. Omvisning kl 19.00
Trikk 13 mot Lilleaker til Abbediengen st.
Ca 7 min. gange til Ekely
I regi av Munch-museet holdes Edvard Munchs atelier på Ekely i Oslo åpent for
publikum under Oslo kulturnatt. Bygget i seg selv er en opplevelse, og en utstilling
bygget på dokumentarmateriale og audiovisuell formidling, presenterer Munchs
liv og virke på Ekely. Presentasjon av over 400 Munch-malerier fra Ekely, samt
veibeskrivelse er å finne på www.munchs-ekely.no

EKSPEDISJONER, UNIKE
FARGEFILMER OG KONSERT
NASJONALBIBLIOTEKET
www.nb.no
Henrik Ibsens gate 110, Solli Plass
17.00–00.00
Trikk 12, 13. Buss 21, 31

Hvilke historier skjuler seg bak et femhundre år gammelt kart over isødet på
Nordkalotten? Hva er Daniel Kvammens favorittvise? Og hvordan havnet
utenlandske håndkolorerte filmruller fra 1902 i Mo i Rana?
Nasjonalbiblioteket inviterer til filmvisning, konsert og dramatiske ekspedisjoner.
18.00: Den kaldeste snarveien. Benedicte Briså om Barentsekspedisjonene
20.00: Fargekunst på film. Håndkolorerte filmer fra tidlig 1900.
m/ John Christian Rosenlund, Tina Anckarmann og Eirik Frisvold Hanssen
22.00: Vindskeive viser. Samtale og minikonsert med Daniel Kvammen
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OMVISNING I
“VILLA STENERSEN”
NASJONALMUSEET
ARKITEKTUR
www.nasjonalmuseet.no
Villa Stenersen, Tuengen allé 10 C
19.00–21.00
T-bane linje 2 eller 5
Villa Stenersen ble tegnet av arkitekt Arne Korsmo på oppdrag fra kunstsamleren
og finansmannen Rolf E. Stenersen i 1937–1939. Huset regnes som en av de
mest sentrale bygningene innen norsk funksjonalisme, og er et av Korsmos mest
kjente arbeider. Vi serverer kultursuppe.

UTSTILLINGER OG
OMVISNINGER
NOBELS FREDSSENTER
www.nobelsfredssenter.no
Brynjulf Bulls plass 1, Rådhusplassen
18.00–23.00
Trikk 12 til Aker Brygge. Buss til Rådhusplassen. T-bane til Nationaltheateret.
Opplev Nobels hage i magisk kveldslys!
Vi viser blant annet Fredsprisutstillingen 2014 – Malala og Kailash, jubileumsutstillingen Peace at Work om fredsprisvinnerne fra de siste ti årene, og en liten,
illustrert utstilling om Dalai Lama. Kaféen og butikken er også åpne.
Vi har omvisninger i muséet på norsk og engelsk hele kvelden.
Velkommen til oss på Rådhusplassen!
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UTSTILLING

NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM
www.forsvaretsmuseer.no
Bygning 21, Akershus Festning
18.00–22.45
Trikk til Christiania torv. T-bane til
Stortinget. Buss til Wessels plass.
Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på toppen av Akershus festning er landets
ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Gjennom sin utstilling med bilder,
dokumenter, plakater, gjenstander og modeller gir museet et sant bilde av hvilken
ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk.
Museet holder til i bygningen “Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset” som
stammer fra 16- og 1700-tallet. NHM var tidligere en privat stiftelse, men ble fra
1995 et av Forsvarets museer.

KVELDSVANDRING

NORSK FOLKEMUSEUM
www.norskfolkemuseum.no
Museumsveien 10, Bygdøy
18.00 og 19.00
Buss 30 til Folkemuseet.
Ferge 91 fra Rådhuskaia til Dronningen.
Start Kulturnatten på Folkemuseet.
Kveldsvandring til Stavkirken fra Gol og Kong Oscar IIs samling.
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OMVISNING
BØRØYSUND OG STYRBJØRN
NORSK VETERANSKIBSKLUB
www.nvsk.no
Nordre Akershus kai
17.00–23.00
Trikk 12 eller buss til Rådhusplassen.
T-bane til Nationaltheatret eller Stortinget
Se de verneverdige fartøyene D/S Børøysund (1908) og D/S Styrbjørn (1910),
begge med originalt dampmaskineri og kullfyrt kjeler.
Publikum kan gå fritt omkring i båtene, i salonger, lugarer, kullfyrte bysser,
maskineri, bro og postkontor (med eget poststempel).
Vi tar med interesserte på guiding hvor vi forteller om båtene, restaurering og
historie. Gratis kaffe, salg av kaker.

BYVANDRING MED
VIKINGER I SENTRUM
OSLO GUIDESERVICE
www.guideservice.no
Rådhuset (fontenen i Borggården)
16.00 (ferdig 17.30)
T-bane til Nasjonalteateret.
Buss til Rådhusplassen
Vi starter ved Rådhuset (fontenen i Borggården), går via Tinghuset før vi ender
opp på Historisk museum. Byvandringen passer best for barn opp til 12 år med
foreldre.
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VETERANTRIKKEN

SPORVEISMUSEET
www.sporveismuseet.no
Gardeveien 15, Majorstuen
19.00–22.00
Alle trikker, busser og t-baner til Majorstuen

Møt opp i trikkesløyfen på Stortorvet kl. 19.00, 20.00 og 21.00, og bli med på
en tur med en 102 år gammel veterantrikk i rute på “Majorstuen Ring”.
På Majorstuen er det omstigning til veteranbuss i skytteltrafikk mellom
Majorstukrysset og museet, i korrespondanse med veterantrikken.
Omvisning i museet kl. 19.30, 20.30 og 21.30.

GRORUD-HISTORIE

STEINHOGGERMUSEET PÅ GRORUD /
GRORUDDALEN HISTORIELAG
Grorudveien 3
18.00–00.00
T-bane eller buss til Grorud.
2 min gangavstand
Fra Årvoll til Gjelleråsen ble “grorudgranitten” hogget ut, og utviklet seg til en
av de viktigste næringsveiene i området, fra ca 1830 og et stykke inn på
1900-tallet. Også mange svensker innvandret og slo seg ned her. Overalt i Oslo
finner du “grorudgranitten” - i grunnmurer, gesimser og trapper, og i gate- og
kantstein. Også løvene foran Stortinget er laget av den. I marka finner du mange
steder spor etter bruddene, så kom og lær hva du skal se etter.
Velkommen til omvisning!
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OTTO WICHTERLE
KONTAKTLINSENS HISTORIE
TSJEKKIAS AMBASSADE
www.mzv.cz/oslo
Fritzners gate 14
17.00–20.00
Buss 20 til Odins gate eller 30, 31 til
Frogner kirke
Hvis du er nysgjerrig og ønsker å vite mer om oppfinnelsen av kontaktlinser og
ordet “silon”, eller om en av de 150 andre patentene som professor Wicherle
står bak, er du velkommen til å se denne utstillingen som beskriver både hans
arbeid og hans strid med fascisme og kommunisme. Utstillingen er fengende for
både de store og de små. Du vil også kunne se en kopi av den originale “linsemaskin” som Otto Wichterle laget av den monterbare leketøyserien “Merkur”.
Otto Wichterle var nominert til Nobelprisen i kjemi.

OBSERVATORIET

UNIVERSITETET I OSLO (UIO)
OBSERVATORIET
Observatoriegata 1, ved Solli plass
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 og 22.00
Trikk 12, 13 til Solli plass

UiO har gleden av å invitere til omvisning på Observatoriet. Observatoriet er blant
UiOs eldste bygg og er nå restaurert og framstår i all sin prakt, slik det var rundt
1840. Observatoriet brukes i dag til undervisning i realfag for elever i Osloskolen.
Under omvisningen vil det bli redegjort for den rollen Observatoriet hadde under
oppbyggingen av Norge fra 1835, det vitenskapelige arbeidet og litt om dem som
arbeidet der inntil observatoriet stengte.
Omvisningen tar ca. en time. Merk at det kun er plass til 30 personer per
omvisning og at førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.
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LITTERÆRT NACHSPIEL

DEICHMANSKE BIBLIOTEK
HOVEDBIBLIOTEKET
www.deichman.no/filial/hovedbiblioteket
Arne Garborgs plass 4
21.00–02.00
T-bane til Stortinget. Buss 37.
Deichman inviterer til årets fest!
Hovedbiblioteket åpner igjen dørene for sitt sagnomsuste litterære nachspiel.
Dans natta inn blant bokhyllene. Musikken er håndplukket av en nøye utplukket
gjeng med platesnurrere.

SIRKUS DEICHMAN!

DEICHMANSKE BIBLIOTEK
HOVEDBIBLIOTEKET
www.deichman.no/filial/hovedbiblioteket
Arne Garborgs plass 4
17.00–19.00
T-bane til Stortinget. Buss 37.
Vi har gleden av å invitere små og store til Sirkus Deichman!
Bli med på parade når vår staselige sirkusdirektør åpner manesjen 17.00.
Ta gjerne sirkusklærne på!
Etter paraden kan du lære sirkus-kunster, og få ansiktsmaling.
Vi tuller sammen og bedriver klovnerier. Det blir overraskelser og mye moro.
Påmelding til aktivitetene skjer ved oppmøte, senest 16.30.
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NORDISK POESITRIKK

FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT
SVERIGES AMBASSADE
ISLANDS AMBASSADE
www.finno.no, www.island.no
www.sverigesambassad.no,
19.00–21.00
Nyt av poesi på en gratis tur i veterantrikken! Poesitrikken tilbyr nordisk
samtidslyrikk fremført av estradpoeter fra Finland, Norge, Sverige, Island og
Færøyene. Solja Krapu (FI), Taro Vestøl Cooper (NO), Kung Henry (SE),
Jón Magnús Arnarsson (IS) og Bárður Persson (FO) garanterer at trikketuren blir
uforglemmelig. Stig på og av eller sitt igjen hele turen rundt!
Veterantrikken. Rute på Kulturnatten: Avg. Stortorvet 19.00 og 20.00.
Trasé: Stortorvet - Nationalth. - Briskeby - Majorstuen - Frogner - Aker brygge Stortorvet. På Majorstuen korresponderer veterantrikken med veteranbuss som
bringer passasjerer til og fra Sporveismuseet, som er åpent 19.00–22.00.

FORTELLINGER OM
TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET
FORTELLERKAFE OSLO
www.fortellerkafeoslo.no
Cafe Asylet, Grønland 26
20.00 og 21.00
T-bane og buss 37 til Grønland

Fortellerkafe Oslo dyrker den levende og muntlige fortellertradisjonen, og under
Kulturnatten får Asylet besøk av to unge og etter hvert velkjente fortellere.
Nina Therese Håland og Anna Kompelien forteller historier fra egne og andres
liv, som kretser omkring temaene tro, håp og kjærlighet.
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FRID OG HENNES LESERE

HØNSE-LOVISAS HUS /
FRID INGULSTAD / CAPPELEN DAMM
www.honselovisashus.no - www.ingulstad.no
Sandakerveien 2
19.00–21.00
Trikk 11, 12, 13. Buss 21
En åpen samtale mellom forfatteren Frid Ingulstad, forlagssjef Tomas Algard og
lesere av bokserien Sønnavind, ledet av Anne Mette Hegdahl fra Hønse-Lovisas
hus. Tema for samtalen er det spesielle forholdet mellom Frid Ingulstad og alle de
som ivrig leser hennes bøker.
I Hønse-Lovisas hus vises utstillingen Elises Liv - om Frid Ingulstads
Sønnavind-serie og livet på Sagene for 100 år siden.
Vi serverer varm “svenskesuppe”.

UPOPULÆR AFTEN

KULTURUTVALGET
www.kulturutvalget.no
Chateau Neuf, Slemdalsveien 15
18.00
Alle t-baner til Majorstuen

Kulturutveksling i Nord-Korea: Et intervju med Morten Traavik.
Kulturell diplomati, eller renvasking av et totalitært regime? Kunstneren Morten
Traavik har over de siste årene fått både kritikk og ros i media for sine samarbeidsprosjekter med Nord-Korea. Mens Civita har beskyldt Traavik for å tildekke
Nord-Koreas forbrytelser mot menneskeheten, er det mange som mener at
kulturutveksling kan føre til et diplomatisk forhold på lang sikt. Traavik gjester
Upopulær Aften for å snakke om sine erfaringer med verdens mest lukkede land.
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LITTERATURFESTIVAL

LITTERATURFESTIVALEN STED
litteraturfestivalensted.wordpress.com/
Frederikkeplassen, Blindern
16.00–00.00
T-banen til Blindern eller Forskningsparken.
Trikk 17, 18 til Forskningsparken
Litteraturfestivalen STED 2015 ønsker å sette litteraturvitenskap på dagsordenen, og skape en møteplass for litteraturinteresserte i hele Oslo. “STED” er
en arena hvor det unge litteraturmiljøet skal samles i møte med det etablerte.
Vi ønsker å bygge bro mellom den akademiske samtalen og den offentlige
samtalen om litteratur, med vekt på å vise frem studentenes kompetanse og
bidragsvilje. Programmet består av litteratursamtaler, foredrag, debatter og
mindre konserter. Festivalen begynner torsdag 10. september.
Se nettsiden for fullt program.

WINTER IS COMING

NÆRLESNING GAME OF THRONES
LITTERATURHUSET
www.litteraturhuset.no
Wergelandsveien 29
Fra 18.00
Trikk 11 til Welhavens gate

Game of Thrones´ litterære forelegg er George R.R. Martins bestselgende
fantasy-bokserie. Men er den harde jerntronen egentlig noe å ha? Og hvordan
kan det ha seg at en serie der det er så vanskelig å bestemme seg for hvem man
skal holde med, har en slik vanvittig appell? Marie L. Kleve har spurt seg om
man kan være feminist når man liker denne serien. Historiker og kritikerprisvinner Tore Skeie er interessert i seriens historiske forelegg, mens forfatter Lotta
Elstad leser serien i lys av den spanske partisensasjonen Podemos. Nå møter de
tre Mimir Kristjansson, som mener serien sier vel så mye om samfunnet 2015
som f.eks. House of Cards og Presidenten.
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ÅPEN MIKROFON

MED AMALIE KASIN LERSTANG
LITTERATURHUSET
www.litteraturhuset.no
Wergelandsveien 29
Fra 18.00
Trikk 11 til Welhavens gate

Har du lyst til å teste teksten din på et publikum? Finne ut mer om hvor de ler, og
hva som får det til å gå et gisp gjennom forsamlingen? Eller har du mest lyst til å
sitte nettopp der, i publikum, og høre på det som kan bli den neste Lars Saabye
Christensen eller Cecilie Løveid?
I Litteraturhusets kjeller skrur vi nok en gang på mikrofonen for dem som måtte
ønske å lese novelleutdrag, prosadikt, dagboknotater, romanfragmenter eller
kanskje sanglyrikk med eller uten gitar? Dette er stedet både for uetablerte
skribenter på vei og for dem som har vært en stund på banen og vil teste noe nytt.
Maks tre minutter på hver og påmelding en time før arrangementsstart.

LITTERATURVANDRING

OSLO GUIDEBUREAU
www.osloguide.no
Oppmøte ved løvene utenfor Stortinget.
20.30
T-bane til Stortinget

FORFATTERE, ANEKDOTER OG TEATRE
Følg Osloguider på en litteraturvandring i Oslo sentrum.
Turen følger fotsporene til mange av våres mest kjente forfattere, som
Knut Hamsun, Sigrid Undset, Henrik Ibsen og Jo Nesbø.
Hør kjente og ukjente anekdoter, og opplev forfatternes tilknytning til Oslo.
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YOGA OG
FORFATTERSAMTALER
NORSK YOGASKOLE
www.yoga.no
Sporveisgt. 37
20.00–22.30
Trikk 19 Rosenborg eller 18 til Bislett

20.00: En times rolig yoga, hvor du får strukket forsiktig på kropp og sinn.
Yoga gjør deg mer vâr og kan være en fin inngangsport til dypere kunstopplevelse.
21.15: Samtaler med tre forfattere:
Geir Gulliksen, forfatter og forlagsredaktør. Aktuell i bokhøsten med romanen
Historie om et ekteskap. Christer Mjåset, lege og forfatter. Gir i høst ut romanen
Det er du som er Bobby Fischer. Ingrid Storholmen, poet og romanforfatter. Kjent
for bla. Her lå Tirpitz - en antikrigsroman med uhyggelig aktualitet.
Det blir smakebiter fra bøkene og vi byr på deilige vegetariske småretter.

BYVANDRING I HARRY HOLES
FOTSPOR
OSLO GUIDEBUREAU
www.osloguide.no
Oppmøte i resepsjonen Best Western
Karl Johan, Karl Johansgate 33
18.00
Alle t-baner til Nasjonalteateret
Vi oppsøker åsteder fra Jo Nesbøs bøker om Harry Hole. Bøkene er fulle av
Oslo-beskrivelser, noen er ekte og noen fiktive. Guiden forteller om skumle plot
og vi går både til stedet der han bor og hans stamkafe.
Turen tar to timer og starter presis 18.00.
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ENFOLD ELLER MANGFOLD
DEBATT

OXLO
www.oxlo.no
Deichmanske bibliotek, Schous Plass 10
18.00–21.00
Trikk 11, 12, 13 til Schous Plass.
Buss 30, 31 til Heimdalsgata.
Enhet for mangfold og integrering i samarbeid med ERAS-nettverket &
Deichmanske bibliotek, filial Grünerløkka.
Vi inviterer til en humørfylt debatt om grensene for kulturen.
18.00–19.15: Paneldebatt					
19.15–19.45: Pause, fingermat og mingling		
19.45–20.45: Kulturinnslag fra ERAS-nettverket

SI DET TIL FABIAN!

USAGT
www.deichman.no/side/usagtdebattarena-for-ungdom
Christian Kroghs gate 15
18.00–21.00
Alle t-baner til Grønland
For kaldt vann i svømmehallen? For mange tiggere? For mye skolepress?
Er vest bedre enn øst? Eller synes du Oslo er verdens beste by?
Si hva du mener om Oslo til USAGT-kameraet.
USAGT bringer det videre til ordføreren vår, Fabian Stang.
USAGT er ungdommens egen debattarena og debattverksted på Deichman.
Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.
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OPPDAG HOVINBYEN TIL

FOTS OG PÅ SYKKEL

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde. Området er nesten like stort som
Oslo sentrum innenfor Ring 2. Hovinbyen strekker fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i
vest til Breivoll i øst. Ser vi 30 til 50 år frem i tid, kan så mye som 100 000 mennesker bo her.
Hovinbyen er et mangfold av områder med ulik identitet og rolle. Det er godt fungerende bolig- og
næringsområder, men også lavt utnyttede områder med industri og lager. Det er store grøntområder,
Alnaelva og Hovinbekken, og historiske bygg. Men det er også store barrierer i form av veier og jernbane.

Midlertidig skilting
Vi vil at du skal finne fram i den nye
byen. Derfor har vi satt opp nye
midlertidige skilt. Skiltingen bygger
på det eksisterende gang- og sykkelveinettet, med flere fremtidige
forbindelser.
Det blir endelig mulig å finne veien
fra sentrum langs Hovinbekken
eller Alnaelva helt opp til
Marka

Kulturnatt og Oslo Åpne hus
Skiltingen gjør det enklere å gå og
sykle til de forskjellige aktivitetene under
Kulturnatt og Oslo Åpne hus.
Finn frem til den store gatefesten i
Kabelgata fredag 11. september
klokka 18:00.
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FILMVISNING I
FORMIDLINGSSENTERET
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
www.operaen.no
Kirsten Flagstads Plass 1
20.00
All buss, trikk og t-bane til Jernbanetorget

Se Tito Gobbis filmatisering av operaklassikeren Pagliacci.
Dette er virkelig en sagnomsust filmatisering fra 1948 og så klart i svart-hvitt.
Vi ser Gina Lollobrigida og Afro Poli som skuespillere, og vi hører stemmene til
Onelia Fineschi og Galiano Masini.
Musikk og libretto er av Ruggero Leoncavallo
Varighet: 78 minutter. Språk: Italiensk. Undertekster: Engelsk

GARDEN OF WORDS
KINO

FILM FRA SØR / JAPAN FOUNDATION /
JAPANS AMBASSADE
www.filmfrasor.no
Klingenberg kino, Olav Vs gate 4,
21.00
Buss, trikk eller bane til Nationaltheatret
Garden of Words - Makoto Shinkai, Japan, 2013
De edleste dråper animasjon serveres i dette postkort-vakre melodramaet om 15
år gamle Takao. En regntung dag møter han mystiske Yukino i en park. Møtet er
starten på en særegen tosomhet. De treffes ofte i parken, men bare når det regner.
For Takao er møtene en flukt fra en krevende familiesituasjon. Yukino har andre
hemmelige motiver for å ses. Bli sittende gjennom rulleteksten for å få med deg
konklusjonen. Billetter hentes i skranken før visning.
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FILM OG TYSKKURS

GOETHE-INSTITUT
www.goethe.de/norge
Grønland 16
17.00–21.00
Trikk og T-bane til Grønland.
Buss til Brugata og Grønland Bussterminal
17.00: Gratis prøvekurs i tysk
Uansett om du kan tysk eller ikke – her kan du lynraskt lære deg noen tyske ord
og fraser, og få svar på ting du kanskje alltid har lurt på om tysk språk og kultur.
18.00: Kino
Norgespremiere på filmen “Nicht mein Tag” (2014) av regissøren
Peter Thorwarth (engelsk tekst).

UTEKINO I
AMBASSADEHAGEN
MEXICOS AMBASSADE
www.embamex.sre.gob.mx/noruega/
Frøyas gate 9
19.30. Filmvisning 20.00
Trikk til Nobels gate.
Buss til Olav Kyrres Plass
Mexico er en av verdens fremste filmland, og meksikanske regissører har de siste
årene hentet hjem prestisjefylte priser fra både Oscarutdelingen og Cannes.
Pakk piknikkurven din med god mat og drikke, og bruk Kulturnatten til å bli
bedre kjent med Mexico og meksikansk film.
LUTO er historien om et ungt par, Luisa og Tomas. Tittelen LUTO spiller på
hovedpersonenes navn, men er også det spanske ordet for sorg, og utforsker hva
som skjer når sorgen inntrer før tapet.
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KINO: OLYA’S LOVE

OSLO/FUSION INT. FILMFESTIVAL
www.oslofusion.no
Cinemateket - Dronningens gate 16
21.00
Trikk 12, 13, 19 til Kongens gate.

Olya og Galiya er et ungt lesbisk par i Moskva. De er forelsket, ser på hverandre
som gift, og drømmer om å få barn sammen. Under Putins brudd på menneskerettigheter med Russlands anti-propagandalovgivning, er dette en utopi, men
Olya er positiv og urokkelig i sin tro på at hun kan gjøre en forskjell, og at bedre
tider vil komme.
Regissør Sakharnov følger paret i deres hverdag, fra demonstrasjoner under rettssaken mot Pussy Riot til rolige kvelder i hjemmet. Samtidig som Olyas politiske
engasjement og aktivisme vokser, øker også presset på kjæresten Galiya. Hun
ønsker ikke å la politikken styre sitt liv, noe som setter forholdet deres i fare.
Olya Kuracheva er gjest under årets festival og vil være tilstede ved visningen.
Filmen vises med støtte fra Fritt Ord og presenteres i samarbeid med
Den Norske Helsingforskomité.
Billetter må hentes ut på Cinemateket fra 1. september. Først til mølla.
Kirill Sakharnov
Dokumentar
Russland/Østerrike, 2014
68 min.
Russisk tale, engelsk tekst
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TRENGER DU
ET STED
Å ØVE?

www.øvingshotellet.no

Nobels gate 32.
Tirsdag – søndag 12-16
www.vigeland.museum.no

JAPANSK KAMPKUNST

AIKIKAN OSLO
www.aikikanoslo.no
Konghellegata 3
20.00–22.00
Buss 31. Trikk 17 til Rosenhoff.
T-bane 5, 6 til Carl Berners Plass
Aikikan Oslo viser kampkunsten Aikido, en japansk kampkunst med røtter
tilbake til samuraiene. Treningen består i stor grad av balansebrytning, kast
og låseteknikker og skiller seg fra mange andre kampkunster ved at det ikke
er konkurranser eller vektklasser. Under Kulturnatten kan besøkende prøve
aikidoteknikker med veiledning fra klubbens instruktører.
Velkommen til et møte med japansk kultur i Oslo!

ALNAELVA ELVEVANDRING

ALNAELVAS VENNER
www.alnaelva.no/kulturnatt.php
Oppmøte ved vannspeilet på Kværner
16.00–18.00
Buss 32 til Kværnerbyen.
Buss 20, 37 til Galgeberg
Turen går fra Kværner til Kabelgata. Underveis samtaler vi om utbyggingsplaner for
området, særlig i det området Alnaelvas venner opplever som “vårt” - fra Kværner
til Breivollen. Vi ankommer Kabelgata tidsnok til å få med oss Plan- og
bygningsetatens gatefest.
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VELKOMMEN TIL
BANG! ARKITEKTER
BANG! ARKITEKTER & OSLO ÅPNE HUS
www.bangark.no
Skippergata 22
18.00 og utover
T-bane til Oslo S

Bang! er et nyoppstartet arkitektkontor i Oslo som er opptatt av å alltid være i
kontakt med den nyeste teknologien og design for å utvikle gode prosjekter.
Bang! jobber med arkitekter og kunstnere i ulike prosjekter. Derfor vil Bang! gjerne
invitere dere til å delta på en kombinert utstilling av Bang! sine arkitektprosjekter,
billedkunstutstilling med Axel Rios, performance med herStay og en interaktiv
presentasjon som viser hvordan en arkitekt jobber i dag.
Velkommen til Skippergata 22! Vi serverer melk og sjokoladekake!

SPILL 1800-TALLS
BOWLING!
BRISKEBY VEL & OSLO ÅPNE HUS
www.osloåpnehus.no
Professor Dahlsgate 32
Fra 18.00 og utover
Trikk 11, 19 til Bogstadveien

Midt i blant de flotte renessansevillaene på Frogner står det et merkelig lite
trehus. 29 meter langt, tre meter bredt og en etasje høyt er det spesialbygget
for kjeglespill, 1800-tallets forløper til bowling. Anlegget er den eneste bevarte
kjeglebanen i Oslo.
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KULTURELT HAGETREFF

BRISKEBY VEL & OSLO ÅPNE HUS
www.osloåpnehus.no
Professor Dahlsgate 32
Fra kl 18.00 og utover
Trikk 11, 19 til Bogstadveien

I den populære bydelshagen rundt Youngs villa, også kalt Langaardsløkka,
arrangerer Briskeby Vel et kulturelt hagetreff. Youngs villa er fra 1926 og i
nyrenessansestil. Hagen er fra 1700-tallet i renessansestil, komplett med terrassehage, dam og lysthus. Løkka har gjennom århundrer vært premissleverandør for
utformingen av den “italienske stilen” i bygningene i nabolaget.

FOREDRAG & MEDITASJON

BUDDHISTISK SENTER OSLO
www.buddhisme.no
Kongens gate 2 (1. etasje indre gård)
Fra 18.30
Trikk 13 til Kongens gate eller buss 30,
31,54 til Jernbanetorget eller Rådhuset
19.00:
20.00:
21.00:
22.00:

Foredrag om buddhisme
Foredrag om meditasjon
Foredrag om buddhisme
Foredrag om meditasjon

Servering av kaffe, te og kaker.
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MINI-CRUISE

BÅTSERVICE SIGHTSEEING
www.nyc.no
Rådhusbrygge 3 og Operaen
19.00–22.30
Trikk og buss til Aker Brygge.
T-bane, buss og trikk til Nationaltheatret
Bli med og se “den nye byen”, Operaen og Akershus festning fra seilskuta
Helena. Mat og drikke selges om bord.
Hop on - hop off fra Rådhusbrygge 3 - Hver hele time 19.00–22.00
Hop on - hop off fra Operaen - Hver time fra 19.30–22.30

DARK-HUSET

DARK & OSLO ÅPNE HUS
www.dark.no
Drammensveien 130,
Thune Næringspark A5
16.00–19.00
Buss 31 eller trikk 13 til Thune
DARK-huset er en del Thunes mekaniske verksted og var opprinnelig en
lokomotivfabrikk. Anlegget ble tegnet av arkitektene Thune (ingen slektskap
med verkstedeier) og Thürmer, arkitektkontoret som mer enn noen ga Kristiania
i 1900-1920 preg. Bygningen har blitt bygget om mange ganger. DARK overtok
lokalene i 2004 og har transformert fabrikken til et moderne arkitektkontor med
50 ansatte.
Velkommen til omvisning, foredrag og lett servering.
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THE HONEY BANK –
TID ER HONNING
LE PARTI POÉTIQUE / BYBI
INSTITUT FRANCAIS DE NORVÈGE
www.banquedumiel.org
www.france.no/no, www.bybi.no
Sykkel-prosesjon gjennom hele Oslo
Buss 34 eller 54 til Telthusbakken
Den internasjonale klimakonferansen COP21, blir holdt i Paris 30. november og
11. desember i år og vil gi oss et innblikk i fremtiden.
I den forbindelse har Institut Français i Oslo bedt det franske kunstnerkollektivet
Le Parti Poétique om å holde den neste etappen i Oslo.
Propsjektet The Honey Bank skal frembringe liv, bevegelse og en generell
bevisstgjøring.
The Honey Bank er et kunstnerisk prosjekt som omfatter en bisparekonto!
Ved investering i en offentlig pollineringsvirksomhet vil bisparekontoen gi
avkastning i form av rikdom og samhørighet, i stedet for penger og ensomhet.
I en periode der bankene er nådeløse mot absolutt alle, investerer The Honey Bank
kollektivt i steder, personer og ideer. Menneskenes penger gjøres om til bipenger
(honning), noe som gjør det mulig å sverme, debattere, pollinere…
Under Oslo kulturnatt skal vi høste denne valutaen.
Vi går i prosesjon gjennom Oslo; fra Slottsparken, via Kunstneres Hus og
Stensbergparken, før vi ender opp på Vulkan og til slutt Kubaparken hvor det
avsluttes med bankett og overraskelser.
17.00: Innhøsting i Slottsparken, med påfølgende prosesjon.
19.00: Innhøsting i Kubaparken
Se www.facebook.com/institutfrancaisoslo for prosesjonens ferd gjennom Oslo,
og bli med på innhøstingen!
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OSLO-ARKITEKTUR

DOGA
doga.no
Hausmannsgate 16
17.00–22.00
Buss og trikk til Hausmannsgate

I år er DOGA festivalarena under Oslo Åpne Hus-festivalen.
Kom innom og spør oss om Oslo-arkitektur og hva du bør besøke under årets Oslo
Åpne Hus. Veganrestauranten Funky Fresh Foods selger fristende, økologisk mat.

NATT I TÅRNET

DOMKIRKEN I OSLO
oslodomkirke.no
Karl Johans gate 11
21.00, 22.00, 23.00 og 00.00
Trikk og buss til Stortorget.

Guidede turer i domkirkens tårn for å se kirkeklokkene, kirkeuret, klokkespillet og
tårnvekterrommet. 12 besøkende per tur. Du må kunne gå de 200 trappetrinnene
opp og ned uten problemer. Oppmøte utenfor hovedinngangen.
Guide er domkirkeprest Øyvind Kvarstein.
Forhåndspåmelding sendes til ok985@kirken.no innen 16.00 samme dag.
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SVELER, FOTBALL,
UTSTILLING OG MUSIKK
FRELSESARMEEN
TEMPLET MENIGHET(KORPS)
www.frelsesarmeen.no/templet
Spikersuppa, Wergelandstatuen
16.00–23.30
T-bane, buss og trikk til Nationaltheateret
Kaffe og sveler, fotball for barn og unge med avsluttende showkamp i sene
kveldstimer, fotoutstillingen “Oslo sett gjennom Frelsesarmeens øyne” og
musikalske innslag gjennom hele kvelden.

ÅPENT HUS OG KONSERT

GAMLE LOGEN
www.logen.no
Grev Wedels plass 2
17.00-21.00
Trikk 12, 13 eller 19 til Kongens gate

17.00-21.00
Oslos vakreste kulturhus har åpent hus. Kom inn og se hvor Grieg, Ibsen og
Wergeland drakk sin punsj og diskuterte små og store verdensproblemer.
18.00
Kjøkkensjef Øivind Vinje og hans stab byr på smakebiter fra eget kjøkken
19.00
Konsert i Store Sal
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GATEFEST & BEFARING
I HOVINBYEN
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
www.hovinbyen.no
17.00–18.00 Befaring:
Fra Ensjø t-banestasjon til Kabelgata
Fra Sinsen t-banestasjon til Kabelgata
18.00–21.00 Gatefest i Kabelgata
Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde. Hovinbyen blir en forlengelse av
den tette byen, og skaper sammenheng mellom indre by og Groruddalen.
Ser vi 30-50 år frem i tid kan så mange som 100 000 mennesker bo i området.
Bli med på befaringer og oppdag Hovinbyens mange kvaliteter og muligheter for
bymessig utvikling. Befaringene avsluttes i Kabelgata hvor det blir gatefest med
konsert med Dagens Ungdom, pingpong, popcorn, billig hårklipp m.m.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

GLASSBLÅSING

GLASSHYTTA PÅ FRYSJA /
PÅL ROLAND JANSSEN
www.pålrolandjanssen.no
Kjelsåsveien 145, Bygg 7 Glasshytta
18.00–22.00
Buss 54, 25. Trikk 11, 12. Tog 300
Hva er glass?
Åpen glasshytte med visning av materialets muligheter og begrensninger.
Demonstrasjon av glassblåsing med blåsing av skulpturelt objekt og omvisning i
eget showrom.
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ÅPEN KIRKE

GRORUD MENIGHET
www.oslo.kirken.no/grorud
Pastor Blauws vei 4
18.00–23.00
T-bane 5 eller buss til Grorud T.

Grorud kirke er en korskirke fra 1902 plassert på øvre Grorud. Kirken ligger på
en høyde og er godt synlig fra store deler av Groruddalen.
Under Kulturnatten inviterer Grorud Menighet til Orgelmeditasjon og vandring
hver time fra 18.00–23.00

KAFFEGRUT!

GRUTEN AS
www.gruten.no
Bentsebrugata 11
18.00–23.00
Trikk 11, 13 til Torshov. Buss 20 til Torshov
eller Arendalsgata. Buss 37 til Arendalsgt.
Besøk Grutens hjem på Torshov. Se hva vi driver med og lær om den fantastiske
kaffegruten. Vi holder åpent fra 18.00 til 23.00. Miniforedrag om bruk av kaffegrut
18.00, 20.00 og 22.00. Barn (og voksne) får muligheten til å lage kunstverk med
kaffegrutdeig. Vi serverer kaffe gjennom hele kvelden og det blir mulighet til å
kjøpe Grutensåpa.
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DEBATT MED BLASFEMISK
SANG OG MUSIKK
HEDNINGSAMFUNNET
www.hedning.no
Egertorget
18.00–23.00
T-banen til Stortinget

Hedningsamfunnet arbeider for frigjøring fra religioner, blant annet med blasfemi,
satire og humor. Vi forsvarer ytringsfrihet og frihet fra religion. Vi er trolig
norgesmester i blasfemi de siste 40 årene. Vi feirer Kulturnatten med blasfemisk
sang og musikk og åpen mikrofon. Vi hjelper deg med å melde deg ut av Kirken og
inn i Hedningsamfunnet. Vil du avdøpes har vi vannmugge og hårtørrer.
For tiden er vi spesielt opptatt av menneskerettigheter, kristne formålsparagrafer og
kritisk tenkning i skolen. Vi er i mot omskjæring av barn og syns at også guttebarn
skal få ha tissen sin i fred.

ARKITEKTURFORRETNINGA
INVITERER TIL BATTLE!
ILA ARKITEKTURFORRETNING
& OSLO ÅPNE HUS
www.ilaarkitekturforretning.no
Uelands gate 59k
17.00 – 21.00
Buss 34 og 54 til Evald Ryghs gate
Ila arkitekturforretning er et vidsynt arkitektkollektiv med lokal tilhørighet på
gateplan i Uelands gate. Forretninga er tilholdssted for Perfekt arkitekt og To
romturister og har som mål å være en synlig, hyggelig og stort sett åpen butikk for
ufarliggjøring og tilgjengeliggjøring av arkitektur.
Etter musikk av DJ Ila møtes arrangementene Ila spiseforretning, Ila byromsfabrikk
og Obskur agentur til byromsbattle på plassen utenfor og lager mosemalingsmiks til
byens grønneste graffiti.

WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 67

60-TALLS-ARKITEKTUR

INDUSTRIGATA 36 & OSLO ÅPNE HUS
www.osloåpnehus.no
Industrigata 36
Fra 18.00 og utover
Trikk 11, 19 til Bogstadveien

Industrigaten 36 er et funkisbygg fra 60-tallet som ble rehabilitert i 2013.
Utbygger valgte å gjøre litt ekstra stas på det 100kmv store fortauet utenfor, og det
nydesignede podiet er blitt en berikelse av gatemiljøet på Majorstuen.
Butikkutstillingen bidrar til det offentlige rommet og er blitt et sosialt stoppested
som er særlig populært blant barn, også utenfor åpningstiden. Leietakerne driver
innen arkitektur og andre kreative bransjer. Velkommen til åpent hus med lett
servering!

KULTURKAFE

KAFE STEINBRA
Grorudveien 5
20.00–00.00
T-bane eller busser til Grorud.
2 min gangavstand

Kafé Steinbra holder til en av de gamle steinhoggerboligene på Grorud.
Etter rehabiliteringen i fjor er det blitt den nye kafeen på Grorud.
I anledning Oslo kulturnatt utvider vi åpningstiden og fyller huset med poesi,
levende musikk, og velduftende mat inspirert av den kjente dikteren og forfatteren
Johan Falkberget.
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BESØK BUDDHISTTEMPEL

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN
www.tibetansk-buddhisme.no
Bjørnåsveien 124
15.00–22.00
Buss fra Hauketo eller Mortensrud med
avgang på busstopp Nyjordet.
Å åpne sitt hjerte er essensen av mahayana-buddhismen og en forutsetning for
genuin åndelig utvikling. På Oslo kulturnatt åpner vi dørene i det nye buddhistiske
tempelet med omvisning og foredrag om buddhisme. Te serveres.
Tempelet ble åpnet 2. juni i år og er det første tibetanske buddhistiske tempelet i
Norden med 600 kvm.
18.00–19.00 og 20.00–21.00
Foredrag om tempelet og buddhisme fra buddhistisk lærer

NORGES STØRSTE
MATFESTIVAL
MATSTREIF
www.matstreif.no
Rådhusplassen, Aker Brygge og Tjuvholmen
12.00–20.00
Trikk Aker Brygge. T-bane Nationaltheateret.
Båt Aker Brygge og Rådhusbrygga.
Gå ikke glipp av årets store matbegivenhet midt i hjertet av Oslo. Dette er stedet
å være for deg som er opptatt av norsk mat- og drikkekultur. Du vil få mulighet
til å smake på noe av det beste Norge har å by på hos flere hundre matboder,
samt delta på andre aktiviteter som blant annet kurs og konkurranser.
Nytt i år er Barnas Matstreif, i tillegg til en egen temadag for Street Food.
Fredag og lørdag blir det variert matunderholdning fra scenen på Rådhusplassen.
Så ta med deg venner og familie og kom innom Matstreif.
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MEDITASJON FOR ALLE

NORDISK KADAMPA
MEDITASSJONSENTER
www.meditasjonioslo.no
Kongens Gate 2 (indre gård 6.etg)
15.30–20.00
Alle t-baner til Stortinget
15.30 Åpent hus med bokhandel og vegetarisk World Peace Cafe som serverer
fersk juice og sunn mat
16.30–17.00 The Power of Now - Start Kulturnatten med en avslappende
guidet meditasjon
18.00–19.00 Freedom from Within - Foredrag og Guidet meditasjon
Lær om om buddhistisk filosofi og bli med på guidet meditasjon. På engelsk.

INNFØRING I TAIJI

NORSK TAIJI SENTER
www.taiji.no
Kirkegata 1-3
18.00–22.00
Trikk 12, 13 eller 19 til Kongens gate.

Velkommen til en kveld med taiji, Qigong, teseremoni og filmer.
Norsk Taiji Senter ble etablert for over 30 års siden, kom og besøk oss i vakre
kvadraturen!
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OMVISNING HOS NRK

NRK
www.nrk.no/omvisning
NRK Marienlyst, Bjørn Bjørnsonsplass 1
(Oppmøte i radioresepsjonen)
Omvisning 18.00, 18.30, 19.00 og 19.30
Alle busser og baner til Majorstuen
Velkommen til en morsom og lærerik opplevelse i de tradisjonsrike byggene på
Marienlyst. Våre guider vil ta deg med på en historisk reise gjennom et moderne
mediehus. På veien vil du få se hvordan de jobber i TV-studioene (Underholdning,
Dagsrevyen, etc), i verkstedene og på det berømte kostymelageret til NRK.
Turen går også innom det tradisjonsrike Radioteatret.
Oppmøte i resepsjonen i Radiohuset 18.00, 18.30, 19.00 eller 19.30

BIGÅRDEN PÅ TOPPEN AV
KUNSTNERNES HUS
OSLO BYRØKT
www.facebook.com/osloapiary
Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17
18.00–20.00
Trikk 11, 17, 18 til Holbergs plass.
4 minutter å gå til Kunstnernes Hus
Oslo Byrøkt er et kunst- og kulturentrepenørskap som ble til i møtet mellom
Marius Presterud og Mikkel Dagestad. Med Oslo Byrøkt ønsker de å holde
husdyr og bedrive matproduksjon i Oslo sentrum med den hensikt å forebygge
et generisk byrom og byliv. De var de første røkterne i hovedstaden til å sette
bikuber på taket av et næringsbygg og holder i dag til på taket av Kunstnernes
Hus og taket av ROM for kunst og arkitektur.
Fem personer per omvisning.
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STRIKKEKURS –
NYBEGYNNER
PICKLES
www.pickles.no
Markveien 56c
18.30
Trikk 12, 13 til Nybrua.
Buss 31 til Heimdalsgata
Pickles har designet mønstre og solgt håndplukket garn siden 2009.
Vår filosofi er å lage mønstre som er enkle å forstå uansett nivå, som er
morsomme å strikke, og enkle å ferdigstille ved at det er lite å montere.
Garnvalg er like viktig som en god oppskrift.
Vi liker mjukt garn med nydelige paletter, og synes farger er fint!
Velkommen til et to timers nybegynnerkurs. 10 plasser – først til mølla!

LEK, KAMP, OG DANS!

RDB CAPOEIRA
www.rdbcapoeira.no
Olaf Ryes plass
19.00–21.00
Trikk 11, 12 eller 13 til Olaf Ryes plass

Capoeira er en brasiliansk kampsport som er forkledd som dans som inneholde
både kjappe rytmer med raske spark, og et mer sakte spill der utøverne har en
leken dialog med hverandre.
Under Kulturnatten byr vi på innføring og demonstrasjon, samt mulighet til å prøve
deg med instruktørene våre. Capoeira er veldig allsidig og passer for barn, unge og
voksne!
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NOK/KVM

RODEO ARKITEKTER & OSLO ÅPNE HUS
www.rodeo-arkitekter.no
Youngstorget 2a
Fra 17.00 og utover
Buss eller trikk til Brugata

Hva gjør alt snakket om og fokuset på kvadratmeter og pris med oss og byen vår?
Hva styrer egentlig utviklingen av Oslo – hvordan nye boliger bygges, hvilke bydeler
som utvikles og hvem som kjøper hva og hvor?
Rodeo arkitekter ønsker velkommen til utstilling, lett servering og en smakebit på
NOK/KVM - En bok om hvordan kvadratmeterprisen former byen vår.

TÅRNKLATRING I RÅDHUSET

RÅDHUSET
www.radhusets-forvaltningstjeneste.oslo.
kommune.no
18.00–22.00
All kommunikasjon til Rådhusplassen
og Nationaltheatret
Gå 326 trappetrinn opp i Rådhusets østre tårn, nyt utsikten over byen og opplev
klokkespillet. Begrenset adgang pr. tur av sikkerhetsmessig hensyn.
Turer opp i tårnet vil starte fortløpende fra 18.00.
En tur tar ca 40 minutter.
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GRAFITTIWORKSHOP

SHODDYFABRIKKEN ATELIERKOMPLEKS
& DRAGSUGET
www.dragsuget.no
Kalbakkveien 46
16.00–00.00
T-bane 5 til Kalbakken, Buss 31, 33, 62,68.
Omvisning på Norske grafikeres verksted med innføring i gamle trykketeknikker.
Workshop i graffiti og sjablong-teknikker inkludert holdningsskapende diskusjon i
forhold til graffiti, “tægging” og hærverk med JameOne.
Videoprojeksjon på shoddyfabrikkens yttervegg.
Flere små konserter samt lyd- og lysinstallasjoner.
Kaffe og vaffelutsalg.

VERDENS STØRSTE
SMÅFLASKEMUSEUM
SMÅFLASKEMUSEET
www.minibottlegallery.com
Kirkegata 10
16.00–01.00
Buss eller trikk til Jernbanetorget

Småflaskemuseet er verdens største og eneste småflaskemuseum!
Samlingen til eier og småflaskekonge, Christian Ringnes, består av over 54 000
forskjellige og forseglete småflasker. Museet strekker seg over 1500m2.
Fordelt på tre etasjer og over 50 morsomme installasjoner tar vi deg med på en
lærerik og underholdene tur inn i vårt flaskeparadis. Et annerledes og interaktivt
museum som er til glede for både store og små. SmåflaskePrinsen holder
introduksjon av museets høydepunkter og hemmeligheter 18.00, 20.00 og 22.00.
Forfriskninger kan kjøpes i vår MiniBar og nytes rundt om i vårt flaskeparadis.
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KORSANG I GROTTEN

STATSBYGG / COR MIO
www.statsbygg.no, www.cormio.no
Wergelandsveien 2
20.00–23.00
T-bane til Nationaltheatret stasjon.
6 min gangvei over Slottsparken.
Statsbygg åpner selve grotten som ligger under kunstnerboligen Grotten.
I dag står det bare en gipsbyste av Henrik Wergeland her, men da han bodde i
boligen brukte han grotten som utstillingssted for alle mulige rariteter som han
samlet. Under Kulturnatten inviterer Statsbygg publikum inn i grotten, der det blir
korsang av Cor Mio under ledelse av dirigent Alfredo de la Nuez.

EMILE THE DUKE –
MELLOMSTASJONEN
STATSBYGG / NASJONALMUSEET
www.statsbygg.no, www.nasjonalmuseet.no
Brynjulf Bulls plass 2
17.00–23.00
Trikk 12 til Vestbaneplassen.
Buss til Rådhuset
Statsbygg og Nasjonalmuseet har sammen laget informasjonssenteret
Mellomstasjonen. Frem til Nasjonalmuseet åpner, så kan du bli kjent med byggeprosjektet og planene for det nye museet.
Selfie med Munch.
Kjenner du Nasjonalmuseets samling? Test kunnskapene! Ta selfie med Munch og
Slettemark og vær med og lag en felles collage med verk fra samlingene til museet.
Konsert med Emile The Duke.
Emil er av mange betegnet som Norges muligens mest originale artist. Han skriver,
produserer og spiller inn seg selv, og spiller på Mellomstasjonen klokken 22.00.
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OSLO LADEGÅRD

OMVISNINGER
I MIDDELALDERBYEN

OG I OSLO LADEGÅRD
Lørdager og søndager i september
Vandring i Middelalder-Oslo: kl. 13.00
Omvisning i Ladegården: kl. 15.00
Omvisninger kan også bestilles. Se: osloladegard.no
OPPMØTE I OSLO LADEGÅRDS HAGE
BILLETTER I DØRA KR 100/50

VOX FEMINA MED DIRIGENT
LIVE DE LANGE
STATSBYGG / VOX FEMINA
www.statsbygg.no, www.voxfemina.no
St. Hallvards plass 3, inng. fra Egedes gate
20.00–23.00
Trikk eller buss til St. Hallvards plass,
Dyvekes bro eller Ladegården
Kjellerhvelvet (Olavsklosteret) ligger under Oslo bispegård. Inngang til hvelvene
er fra klosterruinene. Koret Vox Femina synger kl. 20.15, 21.00 og 22.00.
Olavsklosteret fra 1200-tallet er landets best bevarte bykloster. I middelalderen
var det Predikebrødrenes (dominikanermunkenes) kloster. Både Bispegården og
Olavsklosteret eies og forvaltes av Statsbygg.

KULTURNATT FOR DE
MINSTE!
STØPERIET BARNEHAGE
www.oslo.kommune.no/barnehage
alle-barnehager-i-oslo/stoperiet-barnehage
Hasleveien 3
17.15–19.45
T-bane til Carl Berner
Støperiet Barnehage holder åpent etter stengetid og inviterer små og store inn
til kulturutveksling. Det blir teater for de minste, fortellerstund, papirverksted og
utforskning rundt et innendørs tre. Begrenset antall plasser.
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OMVISNING

TEMPELRIDDERORDENEN
www.tempelridderordenen.no
Parkveien 41A
18.00–22.00
Trikk 11, 17, 18 til Holbergs plass.
5 minutter å gå til Parkveien 41A
RT St. Hallvard er Tempelridderordenens lokale avdeling i Oslo. RT St Hallvard
eier Parkveien 41 A i fellesskap med Tempelridderordenen i Norge og lokale
Maria-losjer som også bruker huset. Det blir mulighet til å se møtelokalene og
tempelsalen. Medlemmer av St. Hallvard vil være til stede og svare på spørsmål
om bygningen og om ordenen. Informasjon blir også gitt i form av to informasjonsmøter (såkalt “Åpen forgård”) 18.30 og 20.30 i tempelsalen.

KONSERT OG ÅPEN AULA

UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETETS AULA
www.uio.no/aulaen
Universitetets Aula, Karl Johans gate 47
19.00–-22.30
Trikk, buss og t-bane til Nationaltheatret
19.00–22.30 ÅPEN AULA
Edvard Munchs 11 malerier i Universitetets aula er den eneste utsmykningen
av maleren som fremdeles er i sin opprinnelige sammenheng.
Aulaen er også kjent for sin eksepsjonelt gode akustikk.
19.30 og 20.30 får du høre om Aulaens noe brogede historie.
Kunsthistoriker Ulla Uberg leder deg gjennom historien.
21.00–22.00: AKADEMISK FESTKONSERT
UiOs seremonikor holder konsert i Oslos storstue.
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#STAKKARSOSS SOM
#DIGGEROSLO!
VISITOSLO / #STAKKARSOSS
www.visitoslo.com
Oslo Visitor Centre, Østbanehallen,
Jernbanetorget 1
19.00–00.00
All transport til Jernbanetorget / Oslo S
VisitOSLO og Stakkars oss inviterer til en uhøytidelig feiring av byen vår.
Vi vil ha en miniutstilling fra #stakkarsoss og #diggeroslo, med Instagram-bilder
hvor byens befolkning selv viser hvorfor de elsker den fine byen vår.
Kom innom for å ta din egen Oslo-selfie og fortell hvorfor du også digger Oslo!
21.00: Konsert med Ida Stein, aktuell med ny EP “Changing” og nylig frontet
av NRK P3 Urørt som “Ukas Urørt”.
Den populære DJen La Isla Anita snurrer plater både før og etter konserten.

YOGA I SOLNEDGANG

YOUR YOGA
www.youryoga.no
Ekebergparken
22.00
Trikk 18, 19 til Ekebergparken

Nysgjerrig om hva yoga faktisk er? Eller har du praktisert yoga en stund og har
lyst til å benytte en mulighet til å trene yoga i parken med den vakreste
utsikten i Oslo? Det spiller ingen rolle hva utgangspunktet ditt er - alle er
hjertelig velkomne. YourYoga inviterer til en times kveldsyoga i Ekebergparken på
Oslo kulturnatt. Timen blir ledet av YourYogas grunnlegger Agnes, og er basert på
en dynamisk flyt som blir tilpasset til alle nivåer så alle kan bli med.
Ta med egen matte eller håndkle/teppe og et smil.
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