
OSLO KULTURNATT 2017
HVOR
På ca 150 steder! Lag din egen løype via oslokulturnatt.no eller 
bruk dette programmet.
Det er sortert etter: Musikk, kunst, historie, dans, teater, film, 
kulturutveksling, bygg, litteratur og Utforsk!

NÅR
Det er ulike åpningstider hos alle. Det tidligste arrangementet 
starter 11.00 og det seneste stenger 03.00. 

BILLETTER
Det trenger du ikke. Det er bare å møte opp hvis ikke annet er 
spesifisert i teksten.

PRIS
Gratis inngang alle steder.

ORGANISERING
Oslo kulturnatt arrangeres av Kulturetaten, Oslo kommune i 
samarbeid med byens kulturinstitusjoner, organisasjoner, 
kunstnere, artister og næringsliv.

KONTAKT
facebook.com/oslokulturnatt 
kulturnatt@kul.oslo.kommune.no
www.oslokulturnatt.no
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I kveld har Akademisk Korforening (UIOs blandede kor) gleden av å fremføre a 
capella-sanger av A. Söderman og K. Jenkins, samt J. Brahms Liebeslieder for 
kor og firhendig klaver. God fornøyelse!

KORKONSERT VED  
AKADEMISK KORFORENING

AKADEMISK KORFORENING
www.akademiskkorforening.no 
Trefoldighetskirken, Akersgata 60 
20.00 og 21.00
Buss 37 til Arne Garborgs plass. 
T-bane til Stortinget.

Denne kvelden er det åpen mic på Agenda X, Antirasistisk Senters ressurssenter 
for unge som vokser opp i flerkulturelt miljø. Flere av ungdommene på senteret 
vårt kommer til å opptre både med egenproduserte låter og cover låter.  
Mikrofonen er åpen for alle som ønsker å synge, rappe, fremføre slampoesi og 
danse.

ÅPEN MIC PÅ AGENDA X

AGENDA X
www.agendax.no 
Storgata 25
18.00–20.00 
Trikk eller buss til Brugata. Ring på hos 
Antirasistisk Senter og ta heisen til 6. Etg.
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Det er snart 20 år siden Big Dipper ble etablert for å utgjøre et alternativ til de 
store musikkjedene. I dag er kjedene i stor grad borte, men Big Dipper består 
fortsatt med sitt fokus på god musikk i alle sjangere og generelt god  
stemning. Norsk musikk er selvsagt viktig og svært ofte finner du artister til 
stede i butikken, enten i form av livespilling fra butikkens scene, eller ved  
signering av plater. Kom til butikken og hør konsert kl. 17!

KONSERT PÅ  
PLATEBUTIKKEN BIG DIPPER

BIG DIPPER
www.bigdipper.no
Møllergata 1
17.00
Trikk og T-bane til Jernbanetorget eller  
Stortorvet

Kulturkirken på Bøler presenterer kulturopplevelser i kirkens forskjellige rom. 
Kunstutstilling fra 15:00 med bilder av Stefanie Reinhart.

18.00 Konsert med Bøler og Ila janitsjar, teater med Østensjø barne- og 
 ungdomsteater, konsert med koret Parenti Vocalis. Bølerspeiderne deltar.
20.00  Kulturscene med forskjellige innslag.
22.00  Stemningsfull konsert med organist Erling Strøm, Benedikte Slørdal, 
 sang og Tormod Åsgård, trompet. 

Åpen kafe. Kom og opplev en helaften i Bøler kirke!

KULTURNATT I BØLER KIRKE 

BØLER KIRKE 
www.kirken.no/boler 
General Ruges vei 51 
15.00–23.00
T-bane 3 til Bøler stasjon 
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Monoswezi er et norgesbasert kollektiv med musikere opprinelig fra Mozambique, 
Norge, Sverige og Zimbabwe. Musikktradisjonene fra Zimbabwe og Mozambique 
forenes med ulike impulser fra jazz og annen verdensmusikk med stor grad av 
improvisasjon. Konserten markerer platteslipp for deres tredje albumet “A Je”.  

Etter konserten blir det etterfest på lillescenen med DJ Stig Paa. Han har samlet og 
spilt skiver siden 90-tallet og driver Soul Klubb i Bergen. 

RELEASEKONSERT MED  
MONOSWEZI

COSMOPOLITE
www.cosmopolite.no
Vogtsgate 64  
Dørene åpner kl. 20.00
Trikk 11,12, 13. Buss 20, 30 

17.00  Dørene åpnes. Vi spiller musikk relatert til kveldens første album
18.00  Gavin Bryars with Tom Waits: “Jesus’ Blood Never Failed Me Yet” (1993) 
20.00  The Mothers of Invention: “Absolutely Free” (1967) 
21.30  Harald Heide-Steen jr.: “Harald synger griseviser” (1970) 
23.00  Marvin Gaye: “Here, My Dear” (1978) 
01.00  Hurts Sooo Good – våre albumpresentører spiller musikk relatert til   
 kveldens siste plate

CLASSIC ALBUM SUNDAYS 
PÅ KULTURHUSET

CLASSIC ALBUM SUNDAYS I 
SAMARBEID MED DUET AUDIO
www.classicalbumsundays.com
Laboratoriet, 3.etasje på Kulturhuset
Youngs gate 6
17.00
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Repertoaret til koret spenner fra sanger som omhandler livet til sjøs i storm og 
stille og ikke minst alt som kan skje når man går i land rundt omkring i verden.  
I tillegg har vi et ganske stort seriøst repertoar samt gode sanger som mange 
kjenner. Koret er et representasjonskor for den norske sjømannsstand, og har 
mange oppdrag knyttet til minnemarkeringer etter tragedier til sjøs, men like 
gjerne ved jubileer og maritime arrangementer. I et normalår synger vi ved  
20-25 ulike arrangementer, noen av disse på Seniorsentre og sykehjem. 
Velkommen til paviljongen ved Nasjonalteateret.

KONSERT MED DET  
NORSKE SJØMANNSKOR 

DET NORSKE SJØMANNSKOR 
www.seamenschoir.com 
Paviljongen ved Nasjonalteateret
19.00 - 19.45 og fra 20.00 - 20.45
T-Bane til Nasjonalteateret

I Operaen blir det filmvisning med samtaler.
Se klipp fra disse operaene og møt komponistene bak dem:
Knut Vaage: “Da kommt noch wer” (2014/15)
Kristin Norderval: “The Trials of Patricia Isasa” (2016)
Synne Skouen “Dusj” (1984)
Samtalene ledes av dramaturg Hedda Høgåsen-Hallesby.

Denne kvelden er det lov å ta med både kaffekopp eller vinglass inn i  
Formidlingssenteret.

MØT NORSK OPERA  
– LIVE OG PÅ LERRETET!

DEN NORSKE OPERA & BALLETT / 
VOXLAB
www.operaen.no 
Kirsten Flagstads plass 1 
19.30-22.00
T-bane, buss eller trikk til Jernbanetorget 
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URBAN ARTATTACK
Haustens festkveld i den urbane kunstens namn er her! Her samlast dei råaste 
ambassadørane innan hiphopens element til ei feiring av det å uttrykke seg fritt 
anten det er gjennom MC`ing (rap/slam/song), dj`ing (musikk), grafitti (kunst) 
eller breaking! Denne kvelden inviterer vi til jam og ekstra hygge til god musikk! 

For billettar gjeld førstemann til mølla, gå direkte i billettluka på Det Norske 
Teatret frå 11.00 same dagen, og møt opp i god tid før arrangementet.

BIKUBEKVELD PÅ DET 
NORSKE TEATRET

DET NORSKE TEATRET
www.detnorsketeatret.no  
Kristian IV`s gate 8 
Innslipp 21.30
T-bane til Stortinget eller Nationaltheatret. 
Trikk til Tinghuset

Jukeboxen er verdens minste konsertsal hvor du kan oppleve unike intime 
konserter! Inne i vognen er det sitteplass fra seks til åtte tilhørere og en kvartett 
fra et profesjonelt kor. Publikum kan velge sanger fra en meny – akkurat som i 
en tradisjonell jukebox. Forskjellen her er at sangen du velger fremføres live.

Jukeboxen står på Youngstorget fra 16.00 til 20.00.

LIVE JUKEBOKS! 

DET NORSKE SOLISTKOR
www.solistkoret.no
Youngstorget
16.00–20.00
T-bane til Stortinget eller Jernbanetorget
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SUPERSILENTS 20-ÅRSJUBILEUM MARKERES PÅ ULTIMA
De siste 20 årene har Arve Henriksen, Ståle Storløkken og Helge “Deathprod” 
Sten improvisert musikk i krysningspunktet mellom avantgarde, støy og jazz. 
Med røtter i Norges jazzscene, vokste Supersilent ut av trioen Veslefrekk, mens 
Helge Sten tidligere var medlem av Motorpsycho. På kulturnatten kan du  
oppleve deres helt nye lydinstallasjon i Emanuel Vigelands museum.  
Museets hovedattraksjon er et dunkelt, hvelvet rom dekket av fresker.
 
NB: Begrenser kapasitet og kun få billetter igjen. Tilgjengelige ved oppmøte.

INSTALLASJON MED  
SUPERSILENT

EMANUEL VIGELAND MUSEUM OG  
ULTIMAFESTIVALEN 
www.emanuelvigeland.museum.no  
www.ultima.no 
Grimelundsveien 8C  
18.00–21.30 med innslipp hver halvtime
 

Pianisten Thormod Rønning Kvam spiller Sæverud: Kjempeviseslåtten, 
Schumann: Waldszenen og Mussorgskij: Bilder på en utstilling.

Thormod Rønning Kvam har de siste årene etablert seg blant Norges mest 
fremadstormende unge pianister. Han opptrer jevnlig på viktige konsertarenaer 
i inn- og utland både som solist og sammen med noen av Skandinavias fremste 
musikere.

FROGNER KIRKE

FROGNER MENIGHET
www.frognerkirke.no  
Bygdøy allé 38 
Fra 22.00
Trikk 12 til Elisenberg. Buss 30, 31 til 
Frogner kirke. Buss 20 til Odins gate
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Hos deg! Levende musikk rett hjem har spesialisert seg på å spille knallgode 
konserter hjemme hos folk. Konserten Hos Hillevi er åpen for alle som ønsker en 
intim og annerledes musikkopplevelse. Slapp av med levende musikk i hjemme-
koselige omgivelser. 

Hvilke musikere som spiller på konserten vil bli publisert på våre hjemmesider. 
Påmelding (så slipper du bomtur): hosdeg@gmail.com/41665610

HUSKONSERT PÅ HOLMLIA
 

HOS DEG! 
LEVENDE MUSIKK RETT HJEM
www.hosdeg.com
Hallagerbakken 42
18.30 – 21.00
Tog eller buss til Holmlia.  
 

Den britisk-indiske sangeren og komponisten Supriya Nagarayan har vært på 
rundreise i Oslo med og tatt opp vuggesanger fra ulike kulturer.  
På Ultima blir resultatet av innsankingen presentert i en lydinstallasjon på 
Furuset bibliotek og aktivitetshus. På kulturnatten blir det stemningsfull 
konsert med vuggesanger fra ulike deler av verden, blandet med lydlandskap 
av natur og byliv. Med Supriya Nagarajan, Duncan Chapman og Haugerud 
Strykeorkester. Arrangementet er et samarbeid mellom Furuset bibliotek og 
aktivitetshus, Ultima, Haugerud strykeorkester og Notam.

KONSERT PÅ FURUSET  
MED SUPRIYA NAGARAYAN    

FURUSET BIBLIOTEK OG AKTIVITETSHUS
www.ultima.no
Trygve Lies Plass 1 
18.00–20.00  
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Ta turen til Hvaskjer og hør flere singer/songwriters fremføre låtene sine.  
Publikum kan forvente et innholdsrikt program i hjertet av Torshov..

HVASKJER PÅTORSHOV

HVASKJER
www.hvaskjertorshov.no
Vogts gate 64
15.00–02.30
Trikk 11,12, 13 til Torshov. Buss 20 til  
Torshov. Buss 30 til Torshovparken

På 1970 tallet bodde det unge kunststudenter i Hønse-Lovisas hus.
De var nært knyttet til miljøet på Club 7, og denne kvelden oppfordrer vi folk 
til å være med å dele musikalske minner. Vi har platespiller, så ta gjerne med 
favorittvinylen din.

Se også utstillingen “Portretter”. Dette er intervjuer og fotografier av folk som 
har hatt tilknytning til Hønse-Lovisas hus i nyere tid.

VINYL OG FOTOGRAFI  
I HØNSE-LOVISAS HUS

HØNSE-LOVISAS HUS
www.honselovisashus.no
Sandakerveien 2
19.30
Trikk 11, 12, 13 til Biermannsgate.
Buss 21 til Sannergata   



Musikkpedagogene Oslo byr på programmet “Alltid klassisk”.
Vi gjentar suksessen fra tidligere år, med konsertmaraton 19.00 - 22.30. 
Det blir en variert meny av klassisk musikk. Vi byr på stykker for piano solo og 
firhendig, fem sangere er i aksjon, og det blir innslag med fiolin og cello. 
Musikken spenner fra Bach og Mozart til nyskreven musikk, med hovedvekt på 
musikk fra den romantiske perioden. 

Se Kulturnattens nettside for navn på de 19 utøverne.  
Publikum slippes inn mellom hvert innslag.

MUSIKKPEDAGOGENE MED 
KONSERTMARATON

MUSIKKPEDAGOGENE OSLO
www.omlf.no
Josefinegaten 15, inng. Underhaugsvn.
19.00 til ca. 22.30 
Trikk 11 til Homannsbyen eller 17, 18 
til Bislett

Den prisbelønte mosambikanske saksofonisten Ivan Mazuze presenterer 
groovy, up tempo og progressiv afrikansk jazz. Med svingende polyrytmer og 
improvisasjoner i landskapet mellom jazz og det afrikanske finner vi et helt 
unikt uttrykk. 

Besetning: Ivan Mazuze – saksofoner, Bjørn Vidar Solli – el-gitar
Raciel Torres – trommer, Isildo Novela – el-bass

PROGRESSIV, AFRIKANSK 
JAZZ PÅ MELAHUSET

MELAHUSET
www.mela.no 
Mariboes gate 8 
21.00
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Bafana Nhlapos unike, rørende og vakre vokaler er bakket av en stjernelag av 
jazzmusikere. Jazz, soul, funk og zulumusikk i skjønn forening.

Bandet spiller 20.30 og igjen 22.00.
Før, mellom og etter konsertene viser Doc Lounge Oslo kortfilmer.

KONSERT MED  
BAFANA NHLAPO

NORDIC BLACK THEATRE 
www.nordicblacktheatre.no
Hollender gate 8
19.00–00.30
Buss til Politihuset. T-Bane til Grønland. 
Trikk 18, 19 til Munkegata.

Fra Eivind Austad Trio får publikum oppleve skarpskodd europeisk cool, 
amerikansk gospel og moderne samtidsjazz harmonisk smeltet sammen fra tre 
musikere som elsker å spille sammen. Bandet spiller egenkomponert musikk 
med et og annet lån fra popen. Det er ryddig, akustisk og smart utført musikk.
 
Eivind Austad – piano
Magne Thormodsæter – bass, 
Hermund Nygaard – trommer

EIVIND AUSTAD TRIO  
PÅ VICTORIA

NASJONAL JAZZSCENE - VICTORIA
www.nasjonaljazzscene.no 
Karl Johans gate 35
Dørene åpner 20.00. Konsertstart 21.00
Trikk til Nationaltheatret / Tinghuset
T-bane til Stortinget / Nationaltheatret
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Sonia Loinsworth synger i et kontemplativt og landskap med overtonesang, 
vokalresitasjoner fra både gregoriansk sang, indiske og arabiske vokaltradisjoner, 
i egne komposisjoner. Konserten er en invitasjon inn til den musiske stillhet, 
som en musikalsk meditasjon. 

MUSIKALSK MEDITASJON 
MED SONIA LOINSWORTH

NORSK TAIJI SENTER 
www.sonialoinsworth.com 
Kirkegata 1-3 
Konsert 20.00
Gangavstand til Jernbanetorget 

18.00  FIREWOOD ON WHEELS – MUSIC FOR MARIMBA AND ORCHESTRA. 
Denne konserten leverer musikk på høyoktan for solo marimba og orkester.
Her får du musikk fra komponistene Erkki-Sven Tüür og Kaspar Querfurth.
Stykkene fremføres av masterstudent David Cariano Timme på marimba sammen
med orkester under ledelse av dirigent Bjørk-Guinevere Kinsella Eide.
                                                                                                                                                      
20.00 SINGE! – MUSIKKHØGSKOLENS VOKALENSEMBLE 
Dirigentstudentene dirigerer Musikkhøgskolens vokalensemble. 

NORGES MUSIKKHØGSKOLE

NORGES MUSIKKHØGSKOLE
www.nmh.no
Slemdalsveien 11 
18.00 
Alle T-baner til Majorstua. Buss 20, 22, 44, 
45, 46 og trikk 11, 12, 19 til Majorstua.
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Oslo Domkirke ønsker velkommen til åpen kirke med konserter utover hele 
kvelden.nNorsk Komponistforening feirer sitt 100-årsjubileum i Oslo denne 
helgen, og mye av musikken som fremføres i Oslo domkirke denne kvelden, vil 
være av norske komponister.

16.00 Åpen krypt. 
 Med sang og sand for fred. Tibetanske munker legger sandmaleri
 Frem til 19.00 

16.30  Fredagsmesse. Marcus A Berg, orgel

17.00  Trefoldighet Jentekor. Edle Stray-Pedersen, dirigent

18.00  Oslo domkirkes guttekor. David Maiwald, dirigent.

19.00  “Norsk musikk i 100”
 Den Norske Jentekor Anne Karin Sundal-Ask, dirigent
 Ensemble 96. Nina T. Karlsen, dirigent 
 Schola Cantorum. Tone Bianca Sparre Dahl, dirigent 
 Oslo Domkor. Vivianne Sydnes, dirigent, Frode Haltli, akkordeon

21.00   Oslo Domkirkes Ungdomskor. Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent 

22.00  Chorus Cantorum Ostrobothniae   
 Lauri Nurkkala, dirigent, Ismo Hintsala, organist

23.00  Orgelimprovisasjoner, Marcus A Berg

KULTURNATT I DOMKIRKEN

OSLO DOMKIRKE
www.oslodomkirke.no 
Stortorget     
16.00–06.00
T-bane, buss, trikk til Stortinget eller 
Jernbanetorget
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Parkteateret fyller 15 år og feirer under kulturnatt!

PARKTEATERET FEIRER 15 ÅR

PARKTEATERET
www.parkteatret.no
Olaf Ryes plass 11

Norsk Komponistforening fyller 100 år, og Oslo-Filharmonien feirer jubileet 
under Ultima og Oslo kulturnatt med to konserter som hyller norsk musikk.  
De skal fremføre bl.a. Fartein Valens Fiolinkonsert med Elise Båtnes som solist,  
og Jan Erik Mikalsens nye verk.

På programmet står også juniororkesteret fra Barratt som skal urfremføre flere 
bestillingsverk, filmvisning og “Møt komponisten”.

OSLO FILHARMONIEN  
INNTAR SENTRALEN

OSLO FILHARMONIEN OG ULTIMA
www.ofo.no / www.ultima.no
Øvre Slottsgate 3  
19.00
Gangavstand fra Stortinget t-banestasjon
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Fredag 15. september, som en del av Oslo 
kulturnatt skal St. Hallvard-guttene spre 
mystisk stemning og gammel musikk i Oslo. 
St. Hallvard-guttene spesialiserer seg i 
gammel musikk og kan by på stemning og 
tradisjoner som i våre tider nesten er glemt. 
Musikken har røtter tilbake til den eldste 
nedskrevne musikken vi kjenner.

Kvelden starter med konsert i vakre  
Akershus slottskirke kl. 18.00, før vi 
beveger oss videre til Nationaltheatret 
togstasjon. Der skal vi synge ved inngangen 
til togsporene fra vestsiden ca. 19.00. 
Vi avslutter med kveldskonsert i storslåtte 
Grønland kirke – Øskantens katedral – 
20.00.

18.00–18.30 
AKERSHUS SLOTTSKIRKE

19.00 
UNDERGANGENE TIL 
NATIONALTHEATRET TOGSTASJON

Inngangen finner du ved rundkjøringen  
mellom Parkveien og Henrik Ibsens gate.

20.00–20.30
GRØNLAND KIRKE 
– ØSTKANTENS KATEDRAL

KORSANG VED  
ST. HALLVARD-GUTTENE

ST. HALLVARD-GUTTENE
www.st.hallvard-guttene.no
Akershus slottskirke
Grønland kirke, Grønlandsleiret 34
18.00–20.30 
Nationaltheatret togstasjon
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Tradisjon tro presenterer Sub Scene nye fremadstormende norske artister 
under Oslo Kulturnatt. Fra purunge pophåp med radiohits, via eksperiementell 
og catchy indie til støyete rock. Her får du morgendagens artister og også nye 
prosjekter med bandmedlemmer fra etablerte navn i Oslos musikkscene!
19.00  Dørene åpner
20.00  Colin John
20:50  ØY
21:40  The ST&NT
22.30  The Basement Shake

NYE NORSKE ARTISTER  
PÅ SUBSCENE 

SUBSCENE
www.subscene.no 
Rosenkrantz Gate 17 
19.00 – 23.30
Buss, trikk, T-bane til Rådhusplassen, 
Nationalteatret eller Stortinget. 

Evensong er en anglikansk tradisjon av en sunget kveldsgudtjeneste. 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, Evensong, Nine Lessons and Carols og Remembrance 
Sunday.

EVENSONG PÅ  
ST. EDMUNDS CHURCH 

ST. EDMUNDS CHURCH
www.osloanglicans.no
Møllergata 30  
17.30
Trikk og buss til Brugata
T-Bane til Stortinget og Jernbanetorget
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FARTEIN VALEN – UNIVERSALISTEN FRA VALEVÅG

Hvem var kunstneren som tross sitt stillfarne vesen provoserte og rørte så mange 
i sin samtid, både i Norge og ute i verden? Astrid Kvalbein, Arnulf Mattes og Ivar 
Roger Hansen vil snakke om Valen i hans samtid, om nasjonalismen og  
modernismen som skapte bølger av konflikter mellom norske komponister like 
før og etter andre verdenskrig. Arrangementet er med på å avslutte  
Valen-prosjektet, som har pågått siden 2012.

FARTEIN VALEN PÅ 
SENTRALEN

ULTIMAFESTIVALEN OG 
UNIVERSITETET I OSLO
www.ultima.no 
Sentralen, Øvre Slottsgate 3
14.00–16.30 

Popsenteret og Øvingshotellet inviterer til gratis akustisk aften under Oslo 
Kulturnatt i Popsenteret sine lokaler.

AKUSTISK AFTEN 

ØVINGSHOTELLET OG POPSENTERET
www.øvingshotellet.no
www.popsenteret.no
Trondheimsveien 2
19.00–22.00
Trikk 11, 12 13, 17
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UTSTILLING PÅ  
GALLERI AUTONOM

ANSA / GALLERI AUTONOM
www.ansa.no/om-ansa/arrangementer-i-norge/
juvenarte
Brenneriveien 7
19.00–22.00

ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, arrangerer årlig en kultur-
mønstring for sine medlemmer. Målet er å lette hjemkomsten og skape nettverk i 
Norge, etter endte studier i utlandet.  I år er det 20. gang Juvenarte arrangeres.  
Utstillingen skal holdes i Galleri Autonom. Fagjury vil dele ut nominasjoner og 
stipend til Årets kunstverk på vernisasagen fredag 19.00.
Velkommen!  

Øvingshotellet tilbyr gratis øving på bandrom og solistrom under 
Oslo Kulturnatt. I tidsrommet mellom 17.00 og 21.00. 

ØVINGSHOTELLET

ØVINGSHOTELLET
www.øvingshotellet.no
Trondheimsveien 2, bygg h
17.00 – 21.00
Trikk 17, 11, 12 13
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GRUPPE 11 PÅ BOA, 
UTSTILLING

BILLEDKUNSTNERNE I OSLO 
OG AKERSHUS 
www.b-oa.no
Rådhusgata 19, Anatomigården
18.00 - 22.00
Trikk til Øvre Slottsgt. T-bane til Stortinget.

BOA viser utstillingen “Demokratiet”, der deler av Oslos befolkning har vært 
aktive i å forme utstillingens innhold og sammensetning. 
Det har skjedd via åpne valg med stemmesedler og urner gjort tilgjengelige på 
biblioteker og i valgboder i forkant av utstillingen. 

Gruppe 11, kunstnergruppen som står bak, benytter seg av estetikken rundt valg 
og valgkamp, samtidig som de gir slipp på den eksklusive makten som ligger i 
det å sette sammen egen utstilling. Gruppe 11 er en kunstnergruppe som på 
uhøytidelig vis undersøker maktforhold i samfunnet og i kunsten. 

Blomqvist Kunsthandel viser et utvalg vintage fotografier av den svenske foto-
grafen Christer Strömholm. Han er regnet som en av de mest innflytelsesrike 
fotografene i Norden. Både hans fotografiske produksjon og lærergjerning har 
bidratt til en anerkjennelse av fotografiet som kunstform. 

Foredrag/performance: Kjønnsbegeistring? 
ved Professor Esben Esther Pirelli Benestad 19.00

BLOMQVIST KUNSTHANDEL 

BLOMQVIST KUNSTHANDEL
www.blomqvist.no 
Tordenskioldsgate 5   
11.00 - 22.00
Trikk eller t-bane til Nationaltheatret.
Buss til Rådhuset.
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UTSTILLING OG KONSERT VED MORTEN KROGVOLD OG MAURIZIO MASTRINI 
Fotograf Krogvold viser magiske stemninger fra Italia der ”Tid og tidløshet”  
skildres gjennom lange eksponeringer. Pianist Mastrini skaper magi ved flygelet. 
Kritikerrost på internasjonalt nivå gir pianisten med sin utsøkte teknikk og  
kreativitet ny klang til klassikerne og en spesiell glød i sine egne komposisjoner.

16.30  Konsert for barn og voksne 
19.00 Utstillingsåpning: ”Tid og tidløshet”. Presentasjon ved fotografen.
21.30 Konsert for nattuglene: ”W la vita” – Mastrinis spiller egne komposisjoner. 

UTSTILLING OG KONSERT 

DET ITALIENSKE KULTURINSTITUTT
www.iicoslo.esteri.it
Oscarsgt. 56  
16.30–23.00
Trikk 19 og buss 21 til Riddervolds plass

Utstilling som består av både «skulptur» og lydinstallasjon. 
Kunstneren sier om sitt eget verk at: ”Det hendte noe helt utenom det vanlige, 
du ville ikke ha trodd dine egne øyne og ører! Bare se! SE HER!”
Fra høyttalerne strømmer det en kontinuerlig kakafoni av avbrutte lyder fra 
hendelsen. Og der nede på gulvet, en fullstendig katastrofe.
Morten Minothi Kristiansens musikk er verken taktfast eller melodisk, og det 
visuelle gir ikke nødvendigvis mening. Uten en opplagt følelse av start eller slutt 
kan ikke publikum forvente å bli underholdt, snarere inviteres de til å undre seg.

KUNSTUTSTILLING 
MORTEN M. KRISTIANSEN  

DEICHMAN BØLER
www.deichman.no/boler 
Bølerlia 3C  
17.00–23.00
T-bane 3 til Bøler stasjon 
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•  Under kulturnatten kan du oppleve et  
 helt spesielt verk i Ekebergparken –  
 en tåkeskulptur av den japanske 
 kunstneren Fujiko Nakaya.
 Nakaya (f. 1933) lagde sin første   
 offentlige tåkeskulptur på verdens- 
 utstillingen Expo ‘70 i Osaka.  
 Siden da har hun stilt ut tåke- og   
 skyskulpturer på større museum og  
 kunstarrangementer over hele verden. 
 Tåkeskulpturen vil finnes i parken  
 10. til 17. september. 
 Samarbeidet er initiert av Oslo  
 Kunstforening og utviklet i samarbeid  
 med Ultima, Statsbygg,  
 Nasjonalmuseet, Dansens Hus og 
 Ekebergparken.
                                                                                                                                        
•  Omvisning i Ekebergparken med 
 hovedvekt på våre stedsspesifikke verk.  
 Vandringen vil ta ca 2 timer. 
 Oppmøte 18.00 ved Lunds Hus,  
 Kongsvn 23.

KUNST I EKEBERGPARKEN 

EKEBERGPARKEN
www.ekebergparken.com
Kongsveien 23  
17.00–21.00
Trikk 18 eller 19 til Ekebergparken



Fotobokfestival Oslo ble etablert av Forbundet Frie Fotografer i 2009 og er en 
årlig event som arrangeres i september. På Fotobokfestival Oslo kan du oppleve  
kamerabasert kunst gjennom utstillinger og bokbutikk med spesielt fokus på  
fotobøker. Besøk våre fire containere på Arbeidersamfunnets plass!

FOTOBOKFESTIVAL OSLO 

FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER
www.fffotografer.no
Arbeidersamfunnets plass 1
18.00–22.00
Buss og trikk til Brugata.
T-bane til Jernbanetorget

 OXLO CHAMPIONS

ENHET FOR MANGFOLD OG 
INTEGRERING OSLO KOMMUNE
www.facebook.com/osloextralarge
Vestre Rådhusgalleri, Oslo Rådhus, 
inngang fra sjøsiden
18.00–21.00

OXLO Champions er et antirasistisk fotoprosjekt som skal portrettere  
28 ungdommer som på ulike områder har bidratt til å åpne majoritetsarenaer for 
minoritetsungdom og til å synliggjøre ressurser blant ulike minoriteter.  
Ved en utstilling viet disse viktige rollemodellene ønsker EMI å bidra til at flere 
ungdommer med ulik minoritetsbakgrunn velger å engasjere seg og stå frem 
med sitt budskap. Målet med OXLO-arbeidet er å utvikle Oslo som en by fri for 
rasisme, diskriminering og fordommer.
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Fotografiens hus inviterer til kveldsåpent i utstillingen ”Radius 500 meter” av 
Abusdal & Abusdal. 

Terje Abusdal har laget utstilling og bok med utgangspunkt i fotoarkivet etter 
bestefaren Åsmund Abusdal. “Radius 500 meter” er et historisk dokument over 
lokalsamfunn på 1970- og 80-tallet, skildret gjennom en serie personlige bilder 
fra Setesdal. Fotografiene formidler små hverdagsglimt fanget i en tid da  
oljerikdommen ennå ikke hadde rukket å komme i land fra Nordsjøen. 

FOTOGRAFIENS HUS 

FOTOGRAFIENS HUS
www.fotografiens-hus.no
Rådhusgata 20 
18.00–22.00

BILDEVISNING PÅ  
OPERATAKET

FOTOGRAFIHUSET OG  
DEN NORSKE OPERA & BALLETT 
www.fotografihuset.no / www.operaen.no
Operataket
19.30 - 23.00
Buss, trikk og T-bane til Jernbanetorget

Ta turen til Operataket og opplev de hvite veggene som lerret for fantastiske bilder 
fra ulike genre: Dokumentar, landskap, portrett mm. 
Se også bilder fra Instagram-konkurransen #oslografi. 

Innsendingsfrist for konkurransen er 10. september. 
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GALLERI FORMAT

GALLERI FORMAT
www.format.no
Rådhusgata 24
12.00–20.00
Trikk 12. Buss 74, 30, 31.

Utstilling med den internasjonalt meget anerkjente keramikeren Alison Britton 
(UK). Omvisning i utstillingen 17.00.

Galleri Falk inviterer til utstillingen Sort Løvetann med billedkunstnerne 
Reidun Falk og Katarina Huser.

“Løvetann”, Av Marius Blomli (16 år) 
På gatas kant Løvetann bare en ensom fant. Hva kan du gi meg? Vis deg selv 
Du er ikke farlig. Skader ikke oss. Jeg kan plukke deg opp. Bli med 
Jeg vil oppdage alt du kan gi. Det er kunnskapen sammen vi vil si 

GALLERI FALK

GALLERI FALK  
HVERVENBUKTA KUNST OG HÅNDVERK
www.gallerifalk.com / www.hvervenbukta.no
Ljansbrukveien 2  
20.00–22.00
Buss til Fiskevollen eller til Hvervenbukta
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Galleriverkstedet H12 inviterer til utstilling med fotografier av Målfrid Sand 
og oljemalerier av Elaine Olsson. I tillegg stiller vår smykkekunstner Karolina 
Dworzecka ut sine verk som er transformert fra elektroniske komponenter til 
smykker, i Prosjektrommet.  
På Galleriverkstedet jobber vi med tegning, maleri, grafikk, smykkekunst, og 
mere. Kom og se kunstnere i arbeid og små og store kunstverk til salgs. 
Her er det noe for enhver.

GALLERIVERKSTEDET H12 

GALLERIVERKSTEDET H12  
www.galleriverkstedet.no 
Hegdehaugsvn 12   
16:00 - 22:00
Trikk 11, 17 og 18 til Holbergs plass. 
T-bane til Nationalteateret

LNM viser utstilling med Nirmal Singh Dhunsi og Daniel Østvold.
19.30 Performance med Borgen Åndelige Kor v/Kristina Bræin

Vi serverer gratis suppe så lenge det rekker.  
Velkommen!

NIRMAL SINGH DHUNSI OG 
DANIEL ØSTVOLD

GALLERI LNM
www.lnm.no
Kongensgt. 2 
18.00–22.00
T-bane til Stortinget. Trikk til Prinsens gate 
eller Stortorget. Buss til Stortorget.
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Tegneren Bendik Kaltenborn markerer sine første 10 år som frilansillustratør 
med en retrospektiv utstilling bestående av utvalgte arbeider, fra tidlige 
undergrunnsverk til senere arbeider for bla. Todd Terje, The New Yorker og en 
rekke andre oppdragsgivere. 

UTSTILLING VED  
BENDIK KALTENBORN 

GRAFILL
www.grafill.no 
Rosenkrantz gate 21
09.00–21.00
Buss til Rådhuset. Alle T-baner og trikker 
til Nationaltheatret.

Det inviteres til kunstutstilling og sosialt samvær med musikk fra Oslo Hardkor 
og DJ Carl Berner Casino. Utstillingen vil bestå av ulike medier som fotografi, 
skulptur, tegning, tekstil, maleri og installasjon. 

Utstillere i år er: 
Ruta Naujalyte, Clemens Vieth, Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen, 
Iris T. Korsnes, Cicilie Risaasen, Roberto Caccam, Mariann Henriksen, 
Yildis Yalcin.

GAMLEBYEN SPORT OG  
FRITID 

GAMLEBYEN SPORT OG FRITID / 
KURATORKOLLLEKTIVET 
Se Facebook
St. Halvardsgate 4  
18.00–00.00.
Buss til Dyvekes Bro. Trikk St. Halvardspl.
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Utstillingen “Scener fra et lokalmiljø del II” vil  inneholde nye arbeider;  
skulptur-scenarier og portretter i miniformat i materialer som papp, plastelina, 
gips. Skisser i form av tegninger, malerier , fotodokumentasjon og tekst med  
utgangspunkt i steder og mennesker i Oslo som enten finnes eller har blitt borte. 

På Mir spiller DJ Deadswan. 

GRÜNERLØKKA LUFTHAVN,  
GALLERI 69 OG MIR 

GRUNERLØKKA LUFTHAVN / GALLERI 69 / 
MIR
www.lufthavna.no
Toftesgate 69
19.00
Trikk til Schous plass 

Velkommen til åpning av soloutstilling med nye verk av Mercedes Mühleisen. 
Mercedes Mühleisen, (f.1983 i Østerrike), bor og arbeider i Oslo. Hun gikk ut 
fra Kunstakademiet i Oslo i 2010, og jobber primært med installasjon, video 
og skulptur. Mühleisen har de siste årene vist arbeider på Kunstnernes Hus, 
Oslo(2016); Contemporary Art Centre (CAC), Vilnius (2016); Unge Kunstneres 
Samfund, Oslo (2016);  LIAF, Svolvær (2015) og Trondheim Kunstmuseum, 
Gråmølna (2015).

UTSTILLING VED  
MERCEDES MÜHLEISEN 

KUNSTHALL OSLO 
www.kunsthalloslo.no
Rostockgate 2–4
19.00–22.00
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“The Lost Museum: Department of Humans” asks us to imagine a phantom  
collection, whose subject is the human condition itself, but which has been  
scattered across many other institutions around Oslo and Norway. The exhibition  
at Mib-KO brings this collection together - with artefacts, artworks and  
photographs from the Munch museum, Teknisk Museum, Norsk Folkemuseum, 
Kittelsen Museum, Norwegian Oil Museum, Trøndelag Folkemuseum  and many 
others. The exhibition also presents new works by contemporary artists including 
Bas Van Beek and TheMoen. The exhibition is curated by Charles Esch of the  
Van Abbemuseum, Eindhoven, in collaboration with Kunsthall Oslo.

MUNCHMUSEET I BEVEGELSE 

KUNSTHALL OSLO
www.kunsthalloslo.no
Dronning Eufemias gate 34
12.00–19.00
Gangavstand fra Jernbanetorget

Carrs håndlagde kostymer i taktile, fargesterke materialer transformerer dyr, 
populær-og subkulturelle figurer i en teatralsk voksenverden. Drømmeaktige 
karakterer med flytende kjønnsidentitet inngår i performance, fotografi, video, 
installasjon og skulptur. Arbeidenes uklare skiller mellom barn/voksne,  
mennesker/dyr, samt kroppslige, destruktive og abjekte elementer, kan  
oppleves både morsomme og frastøtende. 

ANJA CARR PÅ  
KUNSTPLASS [10]

KUNSTPLASS 10
www.kunstplass.no  
Rosteds gate 10 
17.00–22.00
Performance og andre overaskelser 19.00
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16.00 og 18.00
Eventyrfortellinger i eventyrrommet.  
Kanskje du også møter en “ekte 
prinsesse”? 

16.00 og 19.00
Kom og tegn prinsesser og troll i atelieret

17.00 og 20.30
“Rastløse gester” 
Verk fra Hubert Loosers samling» byr  
på noen av mest kjente navnene i  
amerikansk kunst fra 1930 og frem til  
i dag.  
Kuratoromvisning ved Ingvild Krogvig.

19.00 
Det handler om kjærlighet, kunst og 
musikk i kjærlighetens tegn ved 
kunsthistoriker Frithjof Bringager og 
Kammerkoret KORiOslo. Dirigent Tom 
Wiklund.

VARIERTE DRØMMER I  
NASJONALGALLERIET 

NASJONALGALLERIET
www.nasjonalmuseet.no
Universitetsgt. 13   
16.00–22.30
Alle busser og trikker til Nationaltheatret 
og Tullinløkka
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På Kulturnatt inviterer Fritt Ord og Nobels Fredssenter til utstillingsåpning! 
12 spennende, europeiske fotografer er valgt ut til å jobbe med samme tema, 
bildene deres har turnert Europa og vises nå for første gang i Norge. Shifting 
Boundaries er den tredje i serien EPEA (The European Photo Exhibition Award). 

Møt fotografene (18.00–19.00)
Musikk og bar 
Alle våre utstillinger holder åpent til 23.00

Velkommen til oss på Rådhusplassen! 

UTSTILLINGSÅPNING  
SHIFTING BOUNDARIES 

NOBELS FREDSSENTER
www.nobelsfredssenter.no
Brynjulf Bulls Plass 1. Rådhusplassen   
18.00–23.00
Trikk 12,13, 19 til Aker Brygge / 
Nationaltheatret. Buss til Rådhusplassen.  

Karl Ove Knausgård debuterer som kurator, og viser nå i praksis den spesielle 
evnen han som forfatter har til å gå inn i kunstens vesen og dens mulighet til å 
skildre det ordløse. 

Utstillingen Mot skogen – Knausgård om Munch utforsker Edvard Munchs 
bredde som kunstner – hans skaperglede og villskap – ved å unngå hans mest 
ikoniske motiver.

BLI KJENT MED  
MUNCHMUSEET 

MUNCHMUSEET
www.munchmuseet.no
Tøyengata 53 
17.00–22.00
Alle østgående T-baner fra sentrum til 
Tøyen stasjon.
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Det blir et bredt og variert program under denne mini-festivalen som består av 
konserter, teater, dans, litteratur og kunstutstillinger. 
Playroom Festival og Oslo teatersenter danner denne kvelden en arena for både 
etablerte og uetablerte kunstnere.

MINI-FESTIVAL PÅ  
TØYEN TRAFO

OSLO TEATERSENTER OG 
PLAYROOM FESTIVAL  
www.osloteatersenter.no
Tøyen Trafo, Hovinveien 1      
17.00-23.00
T-bane til Tøyen. Buss 60 og 20

 

«Letters Sent from Heaven», en unik utstilling med den eksperimentelle  
japanske fysikeren Ukichiro Nakayas fotografier av snøkrystaller og  
elektrostatiske utladninger – for første gang vist i Norge. 

Oslo Kunstforening har også invitert Fujiko Nakaya til å lage en tåkeskulptur 
på takterrassen til det nye Nasjonalmuseet og i Ekebergparken. Dette som del av  
et større samarbeid med Statsbygg, Nasjonalmuseet, Ultimafestivalen, Dansens 
Hus og Ekebergparken.

OSLO KUNSTFORENING

OSLO KUNSTFORENING
www.oslokunstforening.no
Rådhusgata 19  
12.00–22.00
T-bane til Stortinget. Trikk til Øvre  
Slottsgate. Buss til Rådhusgata 
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Kom å besøk PRAKSIS for å se en stor installasjon laget ved hjelp av bilder og 
dokumentasjon fra 40 deltagerne som har tatt del i PRAKSIS sine residens- 
opphold siden mars 2016! PRAKSIS er en ikke-kommersiell kunst og kultur 
inkubator som ble etablert i 2015. I kjernen av sin virksomhet tilbyr PRAKSIS  
et residens program med åpent og støttende miljø for lokale, nasjonale og  
internasjonale kunstnere, kreative og tenkere.

UTSTILLING HOS PRAKSIS

PRAKSIS
www.praksisoslo.org 
Rådhusgata 19  
18.00 – 22.00    
Trikk 12, 13, 19 til Øvre Slottsgate
T-bane til Stortinget

Performance Art Oslo presenterer: Motstrøm. 
Motstrøm tar for seg normene for hvordan mennesker beveger seg i det  
offentlige rommet. Hva er greit og ikke? Kan performancekunst berike det  
offentlige rommet? Eventet undersøker også hvordan mennesker må stille 
spørsmål ved sine sedvaner for å bevare naturressursene,  som for eksempel 
vann.  
Deltagende kunstnere og spesifiserte plasseringer blir annonsert på  
hjemmesiden. www.performanceartoslo.no

PERFORMANCE I SENTRUM

PERFORMANCE ART OSLO
www.performanceartoslo.no
18.00–21.00
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Utstilling og artist talk med Kåre Magnus Bergh

QB Gallery presenterer maleriutstilling med kunstner Kåre Magnus Bergh.  
Bergh har utdannelse fra Kunstakademiet i Bergen og Staatliche Hochschule  
für Bildende Künste-Städelsschule Frankfurt. Etter endt utdannelse i 2004 har  
kunstneren arbeidet hovedsakelig med maleri.  

18.00 Artist talk - åpen for alle - med kunstneren 

Galleriet er åpent for alle hele kvelden tom 22.00. Kunstneren er tilstede. 

UTSTILLING OG ARTIST TALK 
PÅ QB GALLERY

QB GALLERY
www.qbg.no 
Tordenskiolds gate 5
17.00 – 22.00 
Buss til Rådhuset.
Trikk/t-bane til Nationalteateret 

Det blir omvisning på verkstedet og i smykkegalleriet. Lær mer om norsk   
smykkekunst og få et dypdykk i uliuke teknikker og materialvalg.  
Mulighet for å få innsikt i hvordan en gullsmed jobber.

ALT OM NORSK  
SMYKKEKUNST 

SUGARSHOP AS
www.sugarshop.no 
Briskebyveien 30 
18.00 – 21.00
Trikk 19 til Briskeby. Buss 21 til 
Riddervolds plass  
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Paul Brand holder en kunstneromvisning i hans utstilling kl.19.00.
Brand er en maler, grafiker og billedhugger. Brand kom til Norge i 1964 og er å 
anse som en norsk kunstner. Han har utdannelse innen visuell kommunikasjon  
fra hjemlandet, og var ferdig utdannet i 1963. Han er representert i samlingen  
til Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet. Med et abstrakt  
formspråk bruker Brand matematikk som inspirasjonen bak komposisjonene i  
verkene. Blant annet arbeider han med det magiske kvadrat, tallmønstre og  
tallrekker, samt primtall som innfallsvinkel til de geometriske motivene.

TEGNERFORBUNDET 

TEGNERFORBUNDET
www.tegnerforbundet.no 
Rådhusgata 17
17.00–22.00
Trikk til Øvre Slottsgate. T-bane til 
Stortinget. Buss til Rådhuset.

SEXY BYDEL –   
EN PERFORMANCEMUSIKAL

SEXY BOYFRIENDS
www.sexyboyfriends.net
Akrobaten gangbro ved Skatt Øst
22.00
T-Bane til Grønland eller Jernbanetorget

Sexy Bydel sammenligner samtidens byplanlegging og konseptet drag som 
utgangspunkt for en performancemusikal i Bjørvika. Syv inviterte kunstnere viser 
sine akter i et program kuratert og bundet sammen av kunstnerduoen Sexy  
Boyfriends. Programmet starter kl. 22:00 på Akrobaten gangbro ved Skatt Øst.

Sexy Bydel utføres i samarbeid med Kulturetaten og Kunsthall Oslo som en 
del av programmet Soft City og er støttet av KORO URO, Kulturrådet og Norske 
Billedkunstnere.
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UTSTILLING VED UKS 

UKS – UNGE KUNSTNERES SAMFUND / 
THE YOUNG ARTISTS’ SOCIETY
www.uks.no
St. Olavs gate 3
13.00–00.00
Buss til Nordahl Bruns gate

UKS og Ultima presenterer en utstilling og radioserie av Thora Dolven Balke i 
samarbeid med Erik Balke, Dominic Barter, Camilla Rocha Campos, Trine Falch, 
Dr. Karl-Heinz Frommolt m.fl. Prosjektet kombinerer intervjuer, feltopptak,  
arkivmateriale og bestillingsverk fra Brasil, Norge, Tyskland, Storbritannia og USA 
gjennom en periode på 18 måneder - samlet og redigert av Thora Dolven Balke. 
Alt som puster, konspirerer reflekterer over ‘konspirasjon’ — å puste sammen, 
og utforsker lyd i forhold til sirkulasjon og bevegelse, ved å følge sonisk bevegelse 
gjennom fysiske rom, sosiale rom, interdisiplinære rom og politiske rom.
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AKERSHUS SLOTTSKIRKE                                                                                              
18.00  Konsert med St. Hallvard - guttene
19.00  Konsert
20.00  Konsert 

NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM
Norges Hjemmefrontmuseum på toppen av Akershus festning er landets ledende 
institusjon for okkupasjonshistorie. Gjennom sin utstilling, arkiv og bibliotek 
forsøker museet å “gi et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse 
en okkupasjon er for et folk.”

BESØKSSENTERET
Hør historien Mordet i kruttårnet om «galmand» Rudolf Hansen og mordet som
skjedde i Kronprinsens kruttårn i 1927. Alle får mulighet til å oppleve fengselet
på Akershus og se det originale drapsvåpenet. Følg fakler og skilt fra Akershus
festnings besøkssenter. Varighet: 15 minutter. Maks 20 personer av gangen.

Kom også innom vårt besøkssenter. Dette holder til i det «lange røde hus» fra
1774, ved Karpedammen. Se utstillingene om fangene på Akershus og
beleiringen i 1716. Aktivitetshjørne for barn og salg av varm drikke.
Museumsbutikken holder åpent.

SKUMMEL NATT PÅ FORSVARSMUSEET
Bli med på Let og finn-løype i mørke utstillinger med stridsvogner, radioer,  
bandasjevesker, kokekar, våpen, uniformer – og levende figurer! 
For anledningen har Forsvarsmuseet også hentet fram unike gjenstander fra 
museets magasiner – eksperter viser fram og forteller om Penguin-missiler,  
150 år gamle tekniske tegninger og annet!

AKERSHUS FESTNING

AKERSHUS FESTNING
www.sakk.no
17.30–22.30 
Trikk til Kontraskjæret
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Kanskje lurer du på hva antroposofi er, hvem Rudolf Steiner var og hva han har 
med Steinerskolen å gjøre?  Vi vil gi en lynintroduksjon og vise rundt i dette 
spesielle huset i Homansbyen.

ANTROPOSOFISK SELSKAP  

ANTROPOSOFISK SELSKAP
www.antroposofi.no
Oscarsgt. 10  
19.00-21.00
Trikk 11 eller buss 21 til Homansbyen

Få innblikk i 1000 års brannhistorie og hvordan brannene har påvirket og  
forandret Oslo. Den gamle brannstasjonene ble tatt i bruk for over 150 år siden 
og bærer fortsatt på mye spennende historie. 

OSLOS BRANNHISTORIE 

BRANNMUSEET I OSLO 
www.brannmuseet.no
Grønlandsleiret 32
16.00–19.00
Trikk, buss eller T-bane til Grønland  
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Dette unike museet på Grorud gir deg innsikt i en viktig del av byens  
arbeiderhistorie. 

BLI KJENT MED STEINHUGGER- 
HISTORIEN PÅ GRORUD

GRORUD HISTORIELAG
www.grohi.no
Grorudveien 3   
18.00–22.00
T-bane til Grorud 

Få innblikk i de spennende oppdagelsene som Norsk Maritimt Museums  
arkeologer har gjort i Bjørvika. De keramiske funnene fra senmiddelalderen og 
renessansen inspirerte kunsthåndverker Sigrid Espelien til å lage en serie med 
skåler og kopper. Gjenstandene har hun dreid av leire hentet fra byggeplassen i 
Bjørvika. En nummerert serie – The Medieval Oslo Clay Series - blir lansert i 
museumsbutikken i forbindelse med Oslo Kulturnatt. Det blir keramiker-work-
shop og servering av middelaldermat, som er komponert ut i fra funn gjort av 
NIKU. Grønnsaker og urter får vi fra Gartneriet på Bygdøy Kongsgård og elever 
fra Bygdøy og Gamlebyen skoler hjelper til med innhøstingen.

ARKEOLOGISKE OPPDAGELSER  
PÅ NORSK MARITIMT MUSEUM 

NORSK MARITIMT MUSEUM 
www.marmuseum.no/gamle-oslo-havn 
www.bygdokongsgard.no/gartneriet
Bygdøynesveien 37
14.00–18.00 
Buss 30 til Bygdøynes
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LIV OG DØD I MUSEET

KULTURHISTORISK MUSEUM
www.khm.uio.no
Historisk museum, Fredriksgt. 2
17.00–00.00
Trikk 11, 17, 18 stopper på Tullinløkka,  
like ved museet.

Omvisninger, demonstrasjoner og smaksprøver - en reise fra Det gamle  
Egypt til urban dyrking i dagens Oslo.

Matsvinn blir til matvinn når vi serverer velsmakende restemat utenfor  
museet. I samarbeid med Framtiden i våre hender.

17.00: DE EGYPTISKE MUMIENE FOR STORE OG SMÅ
Hvordan ble egyptiske mumier laget? Og hvorfor?  
Bli kjent med de to egyptiske mumiene i Oslo, Dismut og Nofret.

18.00 og 21.00: URBAN DYRKNING - LIV LAGA?
Nok mat i huset? Kanskje du har lyst til å dyrke mat hjemme i leiligheten, 
året rundt? Hydroponi kan være fremtiden, Oslo Husgartnere viser deg hvor-
dan du kan dyrke i vann.

19.00 og 22.00: LIV OG DØD I STEINALDER OG VIKINGTID 
Hvordan overlevde de første menneskene som kom til Norge?  
Og hvordan møtte vikingene døden? Møt Norges eldste kvinne, som døde for 
ca. 10 000 år siden, og andre av museets døde.

20.00 og 23.00: MUMIENE FRA DET GAMLE EGYPT 
To mumier har fått evig liv i Historisk museum. Her forteller de oss om livet 
og døden i Det gamle Egypt. Balsamering var viktig for egypterne og ny 
forskning avslører stadig mer om mumienes ”indre liv”
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16.00–20.00: Fotoutstilling med unike historiske bilder av Oslo anno 1928.

16.30, 17.30, 18.30 og 19.30: Historien om helgenen St.Hallvard som ble 
drept da han forsøkte å redde en gravid kvinne fra beskyldninger om tyveri. 
St.Hallvard er helgenen på Oslos bysegl og dessuten tittelen på Oslo Byes Vel 
sitt kvartale tidsskrift.  

16.00–20.00: En tegnestasjon i et tredje rom. Barn får fargelegge St.Hallvard.

16.00–20.00: En musikalsk tidsreise. 

MØT ST.HALLVARD I  
OSLOS ELDSTE HUS!

OSLO BYES VEL
www.oslobyesvel.no
Rådhusgata 19
16.00–20.00
Trikk 12,13, 19 til Christiania Torv

KALDE FØTTER – VARME HJERTER
Korte vandringer der du kan bli kjent med Oskar Braatens Sagene.

18.00:  Kveldsmatvandring. For barn fra 6 år. Kveldsmat til barn.
19.00:  Konfirmert og ut i arbeid.
20.00:  Om kjærlighet og arbeid!
21.00:  Mot kveld. “Fabrikkjenta” på 70 år viser vei.

Vandringene inkluderer besøk i arbeiderboligen Brenna, i Sagveien 8.
Utstillingene er åpne hele kvelden

ARBEIDERMUSEET PÅ  
SAGENE   

ARBEIDERMUSEET
www.oslomuseum.no
Sagveien 28 
18.00 - 22.00. Vandringer hver hele time.
Trikk til Biermanns gate 
Buss til Aleksander Kiellands plass
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VELKOMMEN TIL 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.
Det er fortsatt behandling av psykiske lidelser og avhengighetsbehandling på 
Gaustad sykehus.

17.00–20.00 
Tårnbygget/kirken bygg 4, Cafe Årstidene bygg 7, 
Museet og Ergoterapiverkstedet bygg 11.

17.00–18.30 
Omvisninger på området, oppmøte i front av tårnbygget.                                                              

17.00–18.00 og 19.00–20.00 
Film fremvisning i Store auditorium bygg 4.                                                                            

18.00–19.00 
“Gaustad Asyl – helbredelsesantstalt for sindsyge” 
Foredrag av tidligere Klinikksjef på Gaustad, Ellen Hagemo i 
Store auditorium bygg 4.                                                                         

19.00 
Omvisning i kjelleren bygg 4.                                                                       

19.00–19.30 
Dikt opplesning og musikk i kirken bygg 4.

OMVISNING PÅ  
GAUSTAD SYKEHUS  

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Sognsvannsveien 21
17.00–20.00
Trikk nr. 17 eller 18 til Rikshospitalet.
T-bane til Gaustad stasjon eller til 
Forskningsparken.
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Ullevål sykehus har vært i drift i 130 år.  Sykehusmuseet holder til i en av de  
opprinnelige bygningene. Her finnes utstillinger som viser den medisinske  
utviklingen bl.a. en om de smittsomme sykdommers historie.  
Velkommen til omvisning i museet. I tillegg vil det være to  korte foredrag.

17.00–18.00 og 19.00–20.00: Omvisninger

18.00 og 20.00: To 15 minutter lange foredrag  
Ullevål sykehus – 130 år i kontinuerlig utvikling. Vil den nå ta slutt?  
Johan N Bruun – Infeksjoner. Menneskets svøpe til alle tider. 

ULLEVÅL SYKEHUSMUSEUM 

ULLEVÅL SYKEHUSMUSEUM  
Kirkeveien 147   
17.00–20.30 
Trikk til Ullevål sykehus. Buss fra Skøyen og 
Galgeberg. Følg skilting til bygg 24.

Reis med veterantrikken fra Stortorvet til Majorstuen. 18.00, 19.00 og 20.00.
Veteranbussen kjører i skytteltrafikk mellom Sporveismuseet og Majorstukrysset 
i korrespondanse med veterantrikken. Det er gratis omvisning i Sporveismuseet 
18.30, 19.30 og 20.30.

Opplev den magiske stemningen i Blåtrikkens gamle vognhall fra 1913!

SPORVEISHISTORIE 

SPORVEISMUSEET VOGNHALL 5
www.sporveismuseet.no
Gardeveien 15
18.00–21.00
Trikk, buss og T-bane til Majorstuen
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Bygdelagssamskipnaden gir deg folkeleg song, dans og musikk for alle i tre salar.

17.00, 18.00: Halling i Halli. For barn 5 – 15 år.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00: Folkedans for alle. Litt instruksjon
19.00, 20.00, 21.00, 22.00:  Springar og gangar for alle. Litt instruksjon.
20.00:  Gammeldans til toradermusikk. Toradergruppa i Symra.
20.00:  Konsert med Bygdelagskoret Blåne
19.00–24.00: Dansefest 

Åpen kafe heile kvelden.

OPPLEV FOLKELIG DANS  
OG MUSIKK

BYGDELAGSSAMSKIPNADEN
www.bls.no 
Nordahl Bruns gate 22 
17.00–00.00
Buss 37 til Nordahl Bruns gate.  
Trikk 11, 17, 18 til Holbergs plass.

Opplev magedans til fengende, arabiske rytmer. Bli med inn i en fargerik  
eventyrverden med slør, slangearmer, dansende kameler, vuggende hofter, 
sigøynerskjørt og sverd. 

Café Månefisken har Oslos vakreste beliggenhet i historiske Hjula Veveri ved 
Akerselvas bredd under Beyerbrua. Du kan nyte enkle småretter og noe å 
drikke mens du ser på danseshow.

MAGEDANS PÅ CAFÉ  
MÅNEFISKEN 

CAFÉ MÅNEFISKEN
www.manefisken.no
Sagveien 23 A
Åpner 15.00. Arrangementstart 20.00
Trikk 11 eller 12 til Biermannsgate. 
Buss 20 til Sagene eller 21 til Sannergata.  
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Origami er en slående performance og skulptur som kombinerer akrobatikk og 
en ombygd kontainer. Performancekunstneren balanserer på liner, trapeser og 
modifiserte fotfester og håndtak mens hun svinger en øks rundt hodet. 
Den luftige koreografien gjør at tilskuerne holder pusten.

DANSEINSTALLASJON 
FORAN OSLO S

DANSENS HUS
www.dansenshus.com
Sjøsiden av Oslo S
16.00 og 17.30
T-bane, trikk eller buss til Jernbanetorget 
 

De unge danserne i Walk Dance Company inntar Nasjonalmuseet – Arkitektur og 
skaper sin egen tolkning av utstillingen “Et sted å være”. 

Walk Dance Company blander ulike sjangre som klassisk ballett, jazz, hiphop, 
ballroom og streetdance. Gruppen består av danserne Albin Lindén,  
William Boo, Ludvig Herstad og Kristian Vindenes.

18.00:  Walk Dance Company 
18.30:  Omv. i utstillingen “Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016” 
20.00:  Walk Dance Company

DANS OM ARKITEKTUR

NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR
www.nasjonalmuseet.no
Bankplassen 3
Arrangementene varer fra 18.00–20.30
Museet er åpent fra 11.00–22.00
Trikk og buss til Kongens gate



WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 45

EN NESTEN SANN FORTELLING FRA MIDDELALDEREN I OSLO
I 1299 kom prinsesse Eufemia til Oslo for å gifte seg med Håkon V Magnusson. 
Eufemia hadde med seg bestevennen Englefjert og sammen med barna i byen 
fant de på mange spillopper og spennende leker.

Catherine Langeland og Daniel Sandvik har laget en fortellerforestilling som 
handler om vennskap, savn og lek. Forestillingen spilles i Bisp Nikolas’  
vinterhall i Ladegården, er full av spenning, humor og fin musikk og passer for 
barn fra 5 til 100 år.

EN NESTEN SANN FORTELLING 
FRA MIDDELALDERENS OSLO

OSLO LADEGÅRD
www.osloladegard.no 
Oslo gate 13 
18.00 og 19.30
Buss 32, 34, 70 og 74. Trikk 18 og 19 
til Ladegården/St. Halvards plass
 

Scenisk verk i grenselandet mellom konsert og installasjon med fremvisning  
av en partert historie hvor skjeletter, kroppsdeler, malerier, lyder og melodier 
pipler frem og settes sammen på nytt. To levende kropper og et dusin døde leder 
publikum baklengs inn i fremtiden, mens signaler fra popkultur, mytologi, metal 
og chakrahealing kanaliseres fra mørket og inn i scenelyset. Vises på Black Box 
teater som en del av Ultimafestivalen.

BECKER/LANGGÅRD (NO): 
NEW SKIN

BLACK BOX TEATER OG 
ULTIMAFESTIVALEN
www.blackbox.no / www.ultima.no
Marstrandgata 8
19.00
Trikk eller buss til Birkelunden



EN TJENER FOR TO HERRER AV RICHARD BEAN.
Se Bjarte Hjelmeland i den vanvittige tittelrollen som den arbeidsløse, 
kjærlighetssyke og alltid sultne musikeren Francis, som ser sitt snitt til å tjene 
mange penger og få så mye mat han vil ha. Han må bare klare å håndtere to  
herrer samtidig, som selvsagt ikke skal vite om hverandre. Forviklingene står i kø!
Richard Beans suksesstykke er en bearbeidet musikkversjon av klassikeren fra 
1743 og har gått som en farsott rundt om i verden siden urpremieren i 2011. 

Med blant andre Nils Vogt, Petter Vermeli, Trond Høvik, Kari-Ann Grønsund mf.

SUKSESSFORESTILLINGEN 
EN TJENER FOR TO HERRER

OSLO NYE TEATER
OSLO NYE HOVEDSCENEN 
www.oslonye.no
Rosenkrantzgt 10
19.30
T-bane til Stortinget. Trikk til Tinghuset

FRAVÆR AV PETER M FLOYD
Dette er en perle av en forestilling som fikk terningkast 5 i både Aftenposten,  
Dagbladet og VG da den hadde premiere i 2015. Forestillingen handler om en sterk 
og myndig kvinne som rammes av demens, og er et rørende og smertefullt portrett 
om hva som skjer med en familie når alvorlig sykdom inntreffer.  
Hovedrolleinnehaver Marit Østbye ble Heddanominert for rollen.  
Andre medvirkende er Johannes Joner, Helle Haugen, Karl Bomann-Larsen,  
Trine Wenberg Svensen, Guro Karijord.

100 gratisbilletter tilgjengelig på Trikkestallen før forestilling. Førstemann til mølla!

OSLO NYE TRIKKESTALLEN  

OSLO NYE TRIKKESTALLEN
www.oslonye.no
Torshovgata 33
19.00
Buss nr. 20 og 30, stopp Torshovparken. 
Trikk 11, 12 og 13 til Torshov.
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En vandreforestilling fra Bentsebrua mot Hønse-Lovisas hus. Her møter vi Nora
som går tur med hunden sin. VI kan ikke hilse på eller prate med henne, men vi
hører hva hun og hunden prater om. Hunden er hennes beste venn, og kjenner
henne bedre enn ektemannen. De går her hver dag, men har de møtt noen andre
på veien? Hva var det egentlig Nora skulle gjøre med livet sitt? Hvem ville hun
bli? Har hun fulgt drømmen sin? Nora vet ikke. Men hunden er god til å lytte. 

Nora er en enakter med Oddrun Valestrand, skrevet og regissert av  
Martin T. B. Thomas, og produsert av Para Film & Teater. 

VANDREFORESTILLING PÅ  
SAGENE

PARA FILM & TEATER
www.parafilm.no 
Myraløkka ved Bentsebrua
21.00
Buss 20, 37 til Arendalsgata

23 dansere og 15 skuespiller-studenter ved Schous kulturstasjon skaper 
sammen en forestilling basert på improvisasjon gjennom dans, bevegelse og 
teater. Elevene er selv med på å utvikle det som vil bli vist under veiledning 
av Janne Foss og Heidi Jessen (dans) og Ingri Enger Damon (teater).
 
Publikum er velkommen til å stikke innom når det passer!

FORSTUDIUM I  
DANS OG TEATER 

OSLO – MUSIKK OG KULTURSKOLE 
SCHOUS KULTURSTASJON
www.oslokulturskole.no
Schous Kulturstasjon, Trondheimsvn.2 
20.00–22.00
Trikk til Schous pl. Buss til Heimdalsgt.
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Denne kvelden byr Cinemateket på den sovjetiske filmen Aelita fra 1923, som 
blander såpeopera, politisk drama, romantisk komedie, farse og science fiction. 
I fremtiden havner jordboeren Los på Mars, som har blitt et totalitært samfunn 
der arbeiderne ikke har noen rettigheter. Los vikles både inn i et opprør på  
planeten og en kjærlighetsaffære med dronning Aelita. 

Filmen er en imponerende og tidlig visjon av fremtidssamfunn og livet på andre 
planeter, og akkompagneres av Cinematekets stumfilmpianist Håvard Gressun 
Antonsen. 

STUMFILM MED LEVENDE 
MUSIKKAKKOMPAGNEMENT 

CINEMATEKET FILMENS HUS
www.cinemateket.no 
Dronningens gate 16 
19.00
T-bane til Jernbanetorget.  
Trikk 12, 13, 19 til Dronningens gate

PRISVINNENDE HEDDA GABLER KOMMER TIL OSLO I SEPTEMBER! 
Kom tett på Hedda Gabler med Visjoner Teater og bli en av få som får oppleve 
Ibsen fra innsiden av Heddas hus. Juni Dahr fronter et skuespillerbasert teater 
med Lars Øyno, Robert Skjærstad, Kai Remlov, Nina Woxhollt, Line Verndal, 
Hauk Heyerdahl, Tonje Gotschalksen, Marianne Roland. Forestillingen har  
gjestet store internasjonale teaterfestivaler og vunnet flere priser.

Bare 50 plasser, påmelding: ibsen@dahr.no
Mer info: www.dahr.no

HEDDA GABLER PÅ  
SÆTERHYTTEN 

VISJONER TEATER,
www.dahr.no
Sæterhytten: Bygdøyveien 30. Den ligger 
på Dronningberget, innerst i Frognerkilen.  
18.00
Buss 30 til Frognerkilen
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Kunstnerne på Frysja viser stumfilmklassikeren “Nosferatu” fra 1922 av  
F.W.Murnau med musikk av selveste Bugge Wesseltoft og Nils Petter Molvær!

Ta med varmt tøy, pledd, skjerf, egen stol og la gyset sige inn over dere med  
tåken fra Akerselva. Dette blir en opplevelse av de sjeldne!

FRYSJA KUNSTNERSENTER 

FRYSJA KUNSTNERSENTER
www.frysja.no 
Kjelsåsveien 145 A
21.00–23.00
Buss og tog til Kjelsås stasjon.
Trikk til Kjelsåsalleen

Mens moren er på en avvenningsklinikk og faren har dratt på “forretningsreise” 
med assistenten sin, tilbringer den 14 år gamle outsideren Maik Klingenberg 
sommerferien i foreldrenes villa. Så dukker Tschick opp. Tschick, som egentlig 
heter Andrej Tschichatschow, stammer fra det dypeste Russland, kommer fra en 
høyblokk i bydelen Marzahn i Berlin – og har med seg en stjålet Lada. Dermed 
begynner en reise uten kart gjennom den sommerglødende østtyske provinsen.

TSCHICK

GOETHE–INSTITUT 
www.goethe.de/norge
Grønland 16 
19.00–21.00
Trikk og buss til Grønland Bussterminal.  
T-bane til Grønland st. Buss til Brugata.  
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Filmarkivar Bent Bang-Hansen har vokst opp både bak og på lerretet til Norske 
byggeklosser, med en rolle i denne og flere av Pål Bang-Hansens filmer. Nå får 
klassikeren en oppfølger, der Atle Antonsen står for både manus og elleve av  
rollene. Utmattende byråkrati er tema også i flere av Erlend Loes bøker, blant 
annet i romanen Fvonk der selveste statsministeren må ta en pust i bakken. Nå 
møtes de til samtale om kultklassikeren før den vises under åpen himmel.

19.30–20.30:  Atle Antonsen, Erlend Loe og Bent Bang-Hansen 
21.00–22.40:  Utekino i Hydroparken | Norske byggeklosser (1972)

BYRÅKRATI OG 
BYGGEKLOSSER 

NASJONALBIBLIOTEKET
www.nb.no
Solli plass, Henrik Ibsens gate 110
19.00–23.00
Trikk 12, 13. Buss 21, 31

En sterk, rørende og personlig kortfilm om reisen fra krig i Kurdistan til fred i 
Norge. Filmen er laget av regissør og billedkunstner Shwan Dler Qaradaki og 
baserer seg på hans egne opplevelser av krig, flukt og livet i Norge.  
Filmen består av akvareller og blekktegninger og er formet som et brev til Qa-
radakis barn og ufødte barnebarn. En vakker og viktig film!
Shwan Dler Qaradaki er tilstede og svarer på spørsmål etter visningen.

Varighet: 23 minutter. Språk: norsk. Passer for alle over 12 år.
Billetter hentes i kinokiosken fra 17.00. Begrenset antall (75 plasser).

TO MY CHILDREN  
FØRPREMIERE KORTFILM

KULTURBYRÅET MESÉN OG 
NORDISK FILM KINO
www.mesen.no / www.tomychildren.no
Klingenberg kino, sal 4, Olav Vs gate 4
21.00
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BLI MED TILBAKE TIL 50-, 60- OG 70-TALLETS OSLO  
Kjenn på nostalgien og la deg underholde av historiske oslofilmer på storskjerm. 
Filmene ble opprinnelig produsert som opplysningsfilmer av Oslo kommune, og 
skildrer etterkrigsånden med fokus på «fellesskap» og fremveksten av den  
moderne byen. I dag gir filmene oss et lite kikkhull inn i historien.

UTEKINO MED  
HISTORISKE OSLOFILMER 

OSLO BYARKIV
www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og- 
fritid/byarkivet/
Fritjof Nansen plass, Rådhusets borggård
21.00

Vega Scene åpner dørene i Hauskvartalet høsten 2018. For å korte ned  
ventetiden inviterer Vega Scene, Arthaus og Film fra Sør til en magisk aften 
langs Akerselva. Det blir utendørs visning  av anime-suksessen Your Name i 
nydelig japansk atmosfære og mulighet for å kjøpe asiatiske fristelser. 
Your Name er et fyrverkeri av en film – om tid, skjebnens gang og drømmene  
til to unge mennesker. Den største animasjons-suksessen i Japan siden  
Chihiro og heksene. Japansk tale, norske tekster.

UTEKINO 

VEGA SCENE/FILM FRA SØR/
ARTHAUS/DOGA
www.vegascene.no / www.arthaus.no / 
www.filmfrasor.no
Hausmanns gate 16
20.00–23.00



Hele kvelden – Kom innom på en kopp te og få informasjon om Acem-meditasjon

19.00–19.45: Krydderkurs med Indiakjenner Torbjørn Hobbel
19.00–20.15: En time meditativ yoga med leder for Norsk Yogaskole Anne Thomte
20.00–20.30: Lær å lage vegetarmat med Johanne Thomte Rafn
20.45–21.30: Vegetariske smaksprøver
21.30–22.00: Impulsdans - fridans åpent for alle

VEGETARISK INSPIRASJON, 
YOGA OG MEDITASJON 

ACEM-HUSET 
www.acem.no
Sporveisgt. 37
19.00-22.00 
Trikk 19 til Rosenborg eller 18 til Bislett. 
T- bane til Majorstua

Den tyskspråklige evangeliske menigheten i Norge, ofte kalt «Den tyske 
menigheten», ble stiftet i 1909. Den har i dag ca. 600 medlemmer fra hele  
landet. 

Alle er hjertelig velkomne til å høre den nye lutherske bibelen lest på tysk, ta seg 
en kopp kaffe eller te, blant annet!

DEN TYSKSPRÅKLIGE  
MENIGHET

DEN TYSKSPRÅKLIGE MENIGHET  
www.deutschegemeinde.net
Eilert Sundts gate 37 
18.00–21.00
Trikk 11, 19 til Rosenborg 
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Hver fredag ved solnedgang markeres begynnelsen på shabbaten i mange  
jødiske hjem, og 15. september kan du være med på shabbatsfeiring på Jødisk 
Museum. 

19.30: Shabbatsritualer og foredrag om shabbat ved rabbiner Lynn Feinberg.

Publikum får smake tradisjonell mat og drikke knyttet til shabbatsmåltidet. 
Museets utstillinger er åpne hele kvelden. 

SHABBAT I MUSEET 

JØDISK MUSEUM I OSLO
www.jodiskmuseumoslo.no 
Calmeyers gate 15b
18.00–22.00
Trikk og buss til Hausmanns gate.  
Buss til Jacob kirke.

Bli kjent med tibetansk buddhisme gjennom film, foredrag, samtaler og  
meditasjon! Karma Tashi Ling ble grunnlagt i 1975 som Norges første senter  
for tibetansk buddhisme.  

Du er velkommen til vårt bysenter Paramita der det blir program hver hele time 
i ca 45 minutter. Du kan også handle i vår bokhandel «Buddha Bok og Bilde». 
Første foredrag er 18.00, deretter 19.00, 20.00 og 21.00.  
Gratis te/kaffe og snacks.

TIBETANSK BUDDHISME

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN
www.ktl.no  
Storgata 13, 3.etg («Strøget»)
17.30–22.00
Gangavstand fra Jernbanetorget
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Oslo camping og FIRE Club slår seg sammen for å levere en særdeles fargerik 
klubbkveld. Fra New York har vi flydd over dj´en Jacques Renault som står bak 
plateselskapet Lets Play House og turnerer jevnlig verden rundt med sin  
blanding av disco, house og annen rytmisk klubbmusikk.

Velkommen til 18 hulls-minigolf, bra musikk og selvfølgelig hedonistisk  
disco-dansing.
 

OSLO CAMPING

OSLO CAMPING
www.oslo-camping.no
Møllergata 12 før 21.00 
Torggata 10 etter 21.00
13.00–03.00
Trikk og buss til Brugat

Museumsvertene er på plass og guider deg gjennom Christopher Nielsens nye 
Misfornøyelsesbar. Ta turen gjennom «walk-in» kunstverker, tivoli, horrorkabinett 
og annen mørk konseptualisme. Se også på katalogen som gir en utdypende  
forklaring om stedet og visjonen. Er du nysgjerrig på den nye, lugubre stua i  
Storgata, så er kulturnatta en fin kveld å sjekke den ut på!

MISFORNØYELSESBAR 

MISFORNØYELSESBAR
www.xn--misfornyelsesbar-rxb.no
Storgata 36
16.00–03.00
Gangavstand fra Jernbanetorget



WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 55

Parkveien 41 A eies av et sameie bestående av Tempelridderordenen i Norge, 
Templeridderordenens lokale tempel i Oslo og Mariaordenens losjer i Oslo. 

Det blir mulighet til å se møtelokalene og tempelsalen. 
Medlemmer av Tempelridderordenen og Mariaordenen vil være til stede og 
orientere om bygningen og de to ordenene.

LÆR OM TEMPELRIDDER-  
OG MARIAORDENEN

TEMPELRIDDER- OG MARIAORDENEN
www.tempelridderordenen.no 
www.maria.no
Parkveien 41A 
18.00–22.00
Trikk 11,17,18 til Holbergs plass.

Vi hyller dragkulturen med en utstilling av kostymer og rekvisita fra den  
dragartisten Miss Cameron Claiborne samt andre Oslo-baserte dragartister.  
Få et innblikk hva som ligger bak det å være dragartist, ved siden av scene-
prestasjonene – f.eks. kostymer, sminke, styling, rekvisita og mer. 

I løpet av Kulturnatten blir det DJ, dragleksjoner og overraskelser.  
Sjekk vår hjemmeside for detaljene.

DRAGAFTEN I MØLLERGATA

WILD OSCAR AND MISS CAMERON 
CLAIBORNE
www.wildoscar.no/drag
11.00–23.00
Møllergata 32D, O179 Oslo
Trikk og buss til Brugata
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Observatoriet er et av Universitetet i Oslos eldste bygg.  
Bygningen er restaurert og fremstår i all sin prakt, slik den var rundt 1840. 

I Observatoriet arbeidet den internasjonalt anerkjente professor Christopher 
Hansteen blant annet med observasjoner av stjernehimmel, kartverk,  
tidsangivelse og jordmagnetisme. 

Det blir omvisninger hver hele time fra 18.00. 
Gratis billetter til dette deles ut fra 17.30.

OMVISNING I OBSERVATORIET

OBSERVATORIET, UNIVERSITETET I OSLO
www.uio.no/observatoriet
Observatoriegata  1
18.00
T-bane til Nationaltheatret. 
Trikk og buss til Solli plass.

Velkommen til omvisning på byggeplassen for det nye Nasjonalmuseet. 
Første omvisning starter 15.00 og går hver time frem til 19.00. 
Omvisningen 17.00 er på engelsk.
Det blir en liten presentasjon av prosjektet, deretter sikkerhetskurs og så  
omvisning på byggeplassen. Begrenset antall plasser, så førstemann til mølla!

20.00–22.50 Kunstig Latter: Standup-show med noen av byens morsomste 
standup- komikere. Bar i samarbeid med Dronebrygg AS

MENS VI VENTER PÅ MUSEET 

MELLOMSTASJONEN PÅ VESTBANEN 
www.nasjonalmuseet.no
Brynjulf Bulls plass 2
14.00–23.00 
All kollektivtransport til Aker Brygge og 
Nationaltheatret  
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KOM OG SE VÅR IMPONERENDE BYMODELL AV OSLO! 
Modellen er en av de største bymodellene i Europa, hele 35 m2 stor. Bymodellen er 
3D-printet og den har seks prosjektorer som viser ulike tematiske kart på seg. 

Under Oslo kulturnatt kan du også ta på deg AR-briller og oppleve byen som et 
hologram, og i den interaktive sandkassen kan du leke med og forme landskapet 
akkurat slik du vil. Og hvem vil vel ikke ha et stykke 3D-kake?

OSLO I 3D HOS  
PLAN- OG BYGNINGSETATEN

PLAN OG BYGNINGSETATEN 
www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom
Vahls gate 1 
18.00-23.00 
T-bane til Grønland eller trikk til Heimdalsgata

TÅRNKLATRING I RÅDHUSET

OSLO RÅDHUS
www.oslo.kommune.no/politikk-
og-administrasjon/radhuset
Rådhusplassen 1
17.00–22.00
All kommunikasjon til Nationaltheatret

Gå 326 trappetrinn opp til toppen av Rådhusets østre tårn og nyt den fantastiske 
utsikten. Kanskje du også får høre klokkespillet! Vi følger besøkende gruppevis. 
En tur tar ca. 30 minutter. 
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Den staselige Victoria terrasse med tårn, kupler og spir er tegnet av arkitekt 
Henrik Thrap-Meyer i 1885, og var svært moderne for sin tid med innlagt strøm 
og bad. Leilighetene på mellom 240 og 460 kvm hadde opp til 12 rom med 
intrikat stukkatur og stor takhøyde. Henrik Ibsen bodde i første etasje.  
Ibsens arbeidsværelse og trappeløpene er fredet av Riksantikvaren.  
Statsbygg eier og drifter bygget.

OMVISNING PÅ  
VICTORIA TERRASSE 

STATSBYGG
www.statsbygg.no
Victoria terrasse 11
19.00–22.00
Gangavstand fra Nationaltheatret   

Møllergata 19 var både adressen og den folkelige betegnelsen på Oslos hoved 
politistasjonen fra 1866 til 1978, også kjent som bare “Nummer 19”.  
Eiendommen som forvaltes av Statsbygg vil bli en del av det nye regjerings- 
kvartalet. Nummer 19 var bygget som politistasjon, fengsel og rettslokaler,  
tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan, og sto ferdig i 1866.

OMVISNING PÅ ”NUMMER 19”

STATSBYGG
www.statsbygg.no
Møllergata 19
19.00–22.00
T-bane til Jernbanetorget. Trikk 11, 13, 17, 
18. Buss 37 til Stortorvet. 
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Statsbygg åpner selve grotten som ligger under kunstnerboliger 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.

KORSANG I GROTTEN

STATSBYGG OG COR MIO
www.statsbygg.no
www.cormio.no
Wergelandsveien 2
19.00–22.00
T-bane til Nationaltheatret

Bispeboligen, tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer, er oppført i 1884 i  
nygotisk stil på ruinene av Olavsklosteret fra 1236. Bygningen ble fredet i 1994. 
Olavsklosteret er bevart i kjelleren med teglhvelv og takmalerier. Andre deler av 
klosteret ligger i Ruinparken og er et av de mest komplette anlegg i Norge.  
Det er også et av de eldste som er bygget i teglstein. 
Bispegården med velvene eies og forvaltes av Statsbygg.

Oslo Reiselivskor synger 19.15, 20.00 og 21.00.

OMVISNING I KLOSTERET  
OG PÅ BISPEGÅRDEN

STATSBYGG OG OSLO REISELIVSKOR  
MED DIRIGENT HEGLE VERA 
www.statsbygg.no / www.osloreiselivskor.no
19.00–22.00
St. Halvards plass 3 (inng. fra Ruinparken)
Trikk til St. Hallvards plass.



Alle omvisninger: Oppmøte er i Mellomstasjonen på Vestbanen. Først vil det bli 
en liten presentasjon av prosjektet, deretter sikkerhetskurs og så omvisning på 
byggeplassen. Det vil ta cirka en time.

OMVISNING I DET NYE  
NASJONALMUSEET

UNIVERSITETET I OSLO
www.statsbygg.no / www.nasjonalmuseet.no
Brynjulf Bulls plass 2 (Rådhusplassen)
11.00–23.00
Gangavstand fra Nationaltheatret eller busser 
som stopper ved Rådhuset. 

Ta med barna og opplev Norges viktigste bygning! Bli kjent med Stortinget ved 
å vandre på egen hånd i historiske rom og saler. På Kulturnatten kan publikum 
også oppleve nye utstillinger. Stortingets guider er tilgjengelig for spørsmål og 
forteller om Stortingets historie, oppgaver og arbeidsordning. I tillegg blir det 
egne foredrag om kunsten i Stortinget.

Kulturnatten på Stortinget er for hele familien. Barna kan hygge seg med  
kreative aktiviteter i vandrehallen. Blant annet vil barna få bygge Stortinget i 
Lego og Minecraft.Inngang: Hovedresepsjonen på Løvebakken
Alle besøkende må gjennom sikkerhetskontroll. Velkommen!

KULTURNATT PÅ  
STORTINGET

STORTINGET
www.stortinget.no 
Karl Johansgate 22 
18.00-22.30
T-bane til Stortinget
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18.00–18.45
Bli kjent med Universitetet i Oslos to festsaler, Gamle festsal og Aulaen.
Kurator Ulla Uberg er guide.

19.00–20.00
Klassisk konsert i Aulaen.

20.00–20.45
Bli kjent med Universitetet i Oslos to festsaler, Gamle festsal og Aulaen.
Kurator Ulla Uberg er guide.

OMVISNING OG KONSERT  
PÅ UNIVERSITETET

UNIVERSITETET I OSLO
xxxxxxxxxxxx
Karl Johans gate 47
1800-2100
Trikk, buss og T-bane tl Nationaltheatret.  

Bli med på en gratis guidet tur rundt i Østbanehallen og hør den 163 år gamle, 
begivenhetsrike historien til bygget. Du får blant annet se hvordan hallen har  
forandret seg, høre hvordan Oslo har utviklet seg, og hvordan inntoget av  
jernbanen endret Norge! Dette er absolutt noe for hele familien.  

Oppmøte utenfor hovedinngangen ved Karl Johan.  
Vi har 3 turer: kl. 18, 19 og 20. Varighet ca. 30 - 40 min.  
Plass til 20-30 stk per tur så møt opp litt før å sikre din plass.   
For mer info besøk ostbanehallen.no

GUIDET TUR I  
ØSTBANEHALLEN

ØSTBANEHALLEN
www.ostbanehallen.no
Oppmøte foran hovedinngangen på 
Østbanehallen
18.00, 19.00, 20.00
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19.00
Å KYSSE FALLOS I MESOPOTAMIA 
Liv Gulbrandsen gjenforteller Enheduannas 
hymner

I dag er Syria og Irak stadig i nyhetsbildet 
på grunn av krig og konflikt, men for 
nærmere 4300 år siden utgjorde disse 
områdene Mesopotamia, hjemmet til den 
første poeten vi kjenner navnet på:  
Enheduanna. I hennes hymner til gudinnen 
Inanna drikkes det øl, det masturberes mot 
epletrær og menn kler seg i kvinneklær. 
Blant annet.  
Liv Gulbrandsen guider oss gjennom 
Inannas reiser ned i underverden og opp i 
ektesengen. 

21.00
ÅPEN MIKROFON 
med Runa Fjellanger

I Litteraturhusets kjeller skrur vi nok en 
gang på mikrofonen for dem som ønsker å 
lese novelleutdrag, prosadikt, dagbok- 
notater, romanfragmenter eller kanskje 
sanglyrikk med eller uten gitar? Dette er 
stedet både for uetablerte skribenter og for 
dem som har vært en stund på banen og vil 
teste noe nytt.

Kvelden ledes av Runa Fjellanger, som  
debuterer med romanen På motorveiene i 
høst, en rastløs roadtrip gjennom Europa. 
Maks tre minutter på hver og påmelding fra 
20.00.

LITTERATURHUSET

LITTERATURHUSET 
www.litteraturhuset.no
Wergelandsveien 29
Hele dagen/natta
T-bane til Nationaltheatret. Trikk 11 til  
Homansbyen eller 17, 18 til Dalsbergstien.
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Oslo Poesisentrum har levert undergrunnspoesi, klassisk poesi, performance, 
slampoesi og gode tekster fra kjente forfattere månedlig siden 2010.  
På kulturnatta blir det knallsterk, ramsalt poesi, poesifilm, slampoesi,  
performance og diktviser. 

I tråd med tradisjonen hos oss i OPS! Så vil vi kunne ta opp noen som har med 
egne tekster fra salen for høytlesning. Meld deg på! 

OSLO POESISENTRUM
www.oslopoesisentrum.com
Torggata 27
18.00–00.00 
Gangavstand fra Jernbanetorget
 

POESIAFTEN PÅ CACADOU 

Det blir litteratur i ordets videste betydning! 
Opplesninger og minikonserter, av forfattere, poeter og musikere.

UGLA BOKBAR
www.ugla.aschehoug.no/ugla-bar
Kristian Augusts gate 7 
08.00–01.00. Arrangementer fra 18.00
Trikk til Tinghuset. T-bane til Grensen/
Nationaltheatret, og 1-5 minutters gange 

LITTERATURKVELD PÅ 
UGLA BOKBAR 
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Opplev Akerselva der den er lagt i rør! Nå får du muligheten til å bli med  
gjennom kulverten under Oslo S i trebåt. Forhåndspåmeldte deltagere  
prioriteres, men andre blir også tatt med ved kapasitet (se nettside). 
Paralellt vil Akerselva Kvinnekor holde konsert i trappen på vestsiden av elven.

UNDER OSLO S I TREBÅT

AKERSELVA TREBÅTFORENING
www.akerselvatrebaatforening.org
Fiskebrygga på vaterland
20.00
T-bane til Grønland

Bli med Seilskuta Helena og se “den nye byen”, Operaen og Akershus festning. 
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 hele time 19.30–22.30.

MINI-CRUISE

BÅTSERVICE SIGHTSEEING
www.nyc.no
Rådhusbrygge 2 og Operaen
19.00–22.30 
Trikk og buss til Aker Brygge og Operaen
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BALDRON

BALDRON 
www.baldron.org 
Fastings gate 4  
15.00 - 22.00 
Trikk 17 eller 18 til Bislett

VELKOMMEN TIL BALDRON SENTER! 
Et møtested for ulike initiativer med et felles mål: en empatisk dialog mellom 
mennesket og naturen. Du kan kalle det Mindfulness med et innhold, eller 
Du-filosofi i praksis, dialoger i det levende.

17.00 
INTUITIV BIRØKT
Inspirasjonsforedrag og demo med Ingelin Vestly, birøkter og leder for  
BeeDynamic.

18.00 
ER DET NOE GALT MED BRØDET VÅRT?
Et oppmuntrende innblikk ved Jordsamvirket om utviklingsprosjekter i  
Kaukasus med selve urhveten. Et bidrag til å løse “glutenkrisen” i vestens  
moderne samfunn?

18.30 
VARMT MÅLTID I JORDSAMVIRKETS ÅND SAMT LIVE MUSIKK. 

19.00 
LIVSKRAFT OG DET TRÅDLØSE MENNESKE
Foredrag ved Baldron.

20.00 
ALT SOM LEVER LYSER
Lys og livskraft – nytt om biofotoner, terapeutisk lys og lysforurensning ved 
Nordic-Light-Association.



Velkommen til årets Kulturnatt på Hovedbiblioteket! Det uendelige, ufattelige 
og alltid like spennende verdensrommet er årets tema.  
Det blir verkstedsaktiviteter der du kan lage raketter og roboter. Jeppe Beck 
Laursen fra Labyrint leser høyt for barn. Det blir rom for å spørre eksperter 
om alt du måtte lure på om verdensrommet. Kanskje blir det noen musikalske 
overraskelser. Vi avslutter festen med utekino, først for hele familien og så for 
voksne på tampen av kvelden. Programmet starter kl. 18.00.
 

TIL VERDENSROMMET PÅ 
HOVEDBIBLIOTEKET 

DEICHMANSKE BIBLIOTEK, 
HOVEDBIBLIOTEKET
www.deichman.no
Arne Garborgs plass 4
18.00-00.00
T-bane til Stortinget. Buss til Arne Garborgs pl.

Vi stiller oss opp på Fritjof Nansens plass med kaffe, sveler, hornmusikk og 
band. Kom innom og slå av en prat med oss!

 

FRELSESARMEEN-CAMP 

FRELSESARMEEN
http://www.frelsesarmeen.no/templet/
Fritjof Nansens Plass
16.00–21.00
T-Bane til Stortinget
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Velkommen til åpent hus i =Oslos lokaler i Skippergata 14.  
Her vil gatemagasinselgere fortelle om livet på gata i Oslo, slå av en prat og svare 
på spørsmål. Noen av menneskene bak magasinet vil også være til stede for å 
fortelle =Oslos historie, om gatemagasiner og om hvordan bladet jobbes med.

Flere av selgerne vil fremføre egne sanger og dikt. Lokalet vil også romme en 
utstilling for anledningen. Her vil du finne kunst signert =Oslo-selgere og  
gatefotografi fra byen vår.

ÅPENT HUS HOS  
GATEMAGASINET =OSLO 

GATEMAGASINET = OSLO /
STIFTELSEN ERLIK
www.erlik.no
Skippergata 14
17.00–23.00
T-bane til Jernbanetorget 

Velkommen til helaftens i Grorud kirke! 
Her blir det innslag ved: 
Ammerud skoles musikkorps, Sangkoret Gropus, Historiker Jon G. Jørgensen
Kormiljøet i Rødtvet kirke, Rustne røster, Damekoret Steinbrudene
Sangkoret Vox, Romsås frivilligsentral, Grorudhuset frivilligsentral

Servering av vafler, saft og kaffe

KONSERTSTAFETT/ 
KULTURDUGNAD  

GRORUD KIRKE
www.kirken.no/grorud
Pastor Blaauws vei 3
17.00–22.00
T-bane 5 (Vestli) til Grorud stasjon
5 minutter å gå til kirken via Grorudveien
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Velkommen til Norsk Taiji Senter i Kirkegata 1-3, like ved Bankplassen.  
Det blir demonstrasjoner av de tradisjonelle treningsformene taiji og qigong 
med mulighet for å prøve selv. Vi viser film og lysbilder og du kan snakke med 
noen av  våre lærere i kinesisk kampkunst. eller bli med på kinesisk  
te-seremoni og ta en kopp te i vår Seeds of Silence Hage midt i Kvadraturen. 
Det blir også inspirerende Art of Peace kunstutstilling.
 

NORSK TAIJI SENTER  

NORSK TAIJI SENTER 
www.taiji.no
Kirkegata 1-3
18.00 – 23.00 
T-bane til Stortinget og Jernbanetorget. Buss 
til Dronningens gate. Trikk til Kongens gate

Bli med å prøv kajakkpadling i trygge omgivelser sammen med en sertifisert 
instruktør. Hver hele time vil instruktøren gå gjennom det grunnleggende innen 
kajakkpadling, altså 12.00, 13.00 og 14.00. Deretter kan de som vil prøve seg i 
kajakken. Det blir morsomme og uhøytidelige ”konkurranser” med premier.  
Du finner oss ved vannkanten på baksiden av Operahuset fra 12.00–15.00.  
Ha på klær som kan bli våte.

KAJAKKPADLING I  
OSLOFJORDEN 

MAD GOATS KAJAKKSKOLE
www.madgoats.no
Kirsten Flagstads plass 38, på baksiden  
av Operahuset
Gangavstand fra Jernbanetorget
12.00–15.00
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PARKOUR-WORKSHOP

OSLO TRICKING CLUB
www.oslotrickingclub.com
Akersgata 63
17.00–19.00
T-bane til Stortinget. Buss til Arne Garborgs 
plass

Besøk de verneverdige fartøyene D/S Børøysund (1908) og D/S Styrbjørn 
(1910). Begge har originalt dampmaskineri og kullfyrte kjeler. Publikum kan 
fritt gå om bord i båtene, i salonger, lugarer, kullfyrte bysse, maskineri , bro 
og postkontor. Vi tar gjerne med interesserte med på guiding hvor vi forteller 
om båtene, restaurering og historie.
 

BESØK VERNEVERDIGE 
SKIPSFARTØY 

NORSK VETERANSKIBSKLUB
www.nvsk.no  
Nordre Akershus Kai / Rådhusplassen øst.
17.00–23.00
Alle tog, busser, trikker og T-baner til 
Nationaltheateret og Rådhusplassen.

Oslo Tricking Club inviterer til workshop i parkour, kunsten å bevege seg ved å 
komme fra punkt A til B på den mest effektive måten.
I tillegg til at det ser kult ut er det en veldig morsom og meget god treningsform 
som passer alle - uansett kjønn, alder og erfaring.

Første workshopen starter 17.00 og deretter hver halvtime.
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Oslo Utmark baserer seg på bruk av Østmarka i Oslo som visningssted for kunst. 
Intensjonen er å skape en alternativ arena for kunst, for utforskning av natur- 
omgivelser som utstillingskontekst.
Denne ettermiddagen kan du oppleve kunsten til Hebe Camilla Wathne og Tone 
Wolff Kalstad. Turen opp tar mellom 10-30 minutter. Enkel mat og drikke.  
For voksne, barn og firbente.

Påmelding kan skje via arrangement på facebook: www.facebook.com/osloutmark 
eller på info@osloutmark.com.

KUNST I MARKA 

OSLO UTMARK
www.osloutmark.no
P-plass ved veikrysset Hellerudvn/
Solberglivn, Oppsal
17.00
Buss 76 fra Helsfyr til Solbergliveien st.

17.00 
Vandring med utgangspunkt i bøkene Snømannen og Tørst av Jo Nesbø. 
Guide er Mari Atlanta Lunde. 

19.30
En vandring. Oslo i ord og toner. Vi går østover. 

Ved Osloguidene. Mari Atlanta Lunde, Eivind Steenstrup og Anne Storrusten.
 

EN VANDRING:  
OSLO I ORD OG TONER

OSLO GUIDESERVICE
www.osloguideservice.no
Oppmøte ved tigeren på Oslo S.
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Want to discover a different Oslo? On our Hipster Oslo tour we march from the 
city center to the hipster area of Grünerløkka. From free thinkers and artists to 
street art and parklands, Hipster Oslo, there’s a lot to cover!
Imagine a river, surrounded by old industrial buildings and parklands. Walking 
down the street in a colourful residential area you stumble across a giant chan-
delier, around the corner hides old wooden houses from the 1800s and facades 
covered in street art. This is Hipster Oslo, also known as Grünerløkka.

ALTERNATIV  
OSLOOMVISNING 

OURWAY TOURS
www.ourwaytours.com
Youngstorget
13.00 og 16.00

På SALT kan du lytte til Signes Lidéns lydverk, Elapses i den 65 m lange fiske- 
hjellekonstruksjonen, Den Arktiske Pyramiden. Inne i konstruksjonen er det mon-
tert 16 høytalere, 5 m. over bakken. I tillegg presenterer vi to lydverker i  
konstruksjonen Árdna. Det ene verket, Vårblomstring ved Iskanten av Jana Winderen 
er resultat av undersøkelser av livet ved den såkalte iskanten, et kontroversielt 
politisk begrep og en marginal, sesongbasert issone i Barentshavet. Verket er blant 
annet basert på lydopptak i is-sonen under vårblomstringen av plankton i mai 
2016. I det andre lydverket, Elapses tar lydkunstner Signe Lidén oss med langt 
inn i fjellet og til frølageret på Svalbard. Cafe Naustet har åpent.

SALT

SALT
www.salted.no
Langkaia 1
20.00–01.00
4 minutter gåavstand fra Oslo  
Sentralstasjon, retning Vippetangen
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Småflaskeprinsessen røper  museets hemmeligheter og andre høydepunkter 
18.00, 20.00 og 22.00 
Forfriskninger kan kjøpes i The Mini Bar og nytes rundt om i vårt flaskeparadis.
Ta deg god tid og nyt en magisk atmosfære midt i Oslo sentrum.

KVELD PÅ  
SMÅFLASKEMUSEET 

THE MINI BOTTLE GALLERY AS
www.minibottlegallery.com/
Kirkegata 10   
16.00-01.00
Trikk 12, 13 til Dronningens gate

SKUR13 er en flerbruk- og aktivitetshall på Filipstadkaia, Akerbrygge. 
Her huses aktiviteter som skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter og BMX i 
skateparken. Aktivitetshallen huser pr. idag roller darby, innebandy, crossfit, 
droneracing, streetbasket og aktiviteter innen dans og bevegelse.
Under Kulturnatt 2017 kan man prøve hovedaktivitene i skatehallen. 
Ta med eget utstyr eller lån av SKUR13. Det vil også være mulig for drop 
in-innebandy eller streetbasket.

SKUR13

SKUR13 / OSLO SKATEBOARDFORENING
www.skur13.no
Filipstadkaia, Aker Brygge 
14.00–23.00
Trikk til Aker Brygge. Buss til Filipstadkaia
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Vippa er et nytt og inkluderende møtepunkt lokalisert ytterst på Vippetangen. 
Et mat-, kultur- og læringssenter som favner bredt – på tvers av generasjoner og 
kulturer. Vippa vil være en visningsarena der konsepter i etableringsfasen kan 
holde til og utvikle sin virksomhet. Det skal være en innovativ hub hvor ulike 
aktører og matkonsepter kan få en arena å utvikle seg på.

Vippa åpnet til påske 2017, i dag er det 9 ulike mat-tilbydere i hallen med mat 
fra Midtøsten, Sørøst-Asia, Kina, Sør-amerika, Italia og Norden - og flere skal det 
bli utover høsten. Fra jord og hav til bord satser Vippa på råvarer fra lokale bønder, 
på gjenbruk og på å skape arbeidsplasser.

BLI KJENT MED VIPPA 

VIPPA

Verdens Beste Nyheter inviterer til spillkveld! 
Synes du nyhetsbildet er litt kjipt? Vil du lære litt om FNs bærekraftsmål?  
Kom og spill med oss! 
Øv opp gjengens diskusjonsevner med VBNs bærekraft-brettspill, få opp  
konkurransestemningen med VBNs gjettespill eller test kunnskapen med VBNs 
quiz. Spillene står fremme hele kvelden og 19:00 blir det quiz (maks fem  
personer og premie til vinnerlaget!)
VBN er en kampanje som sprer gode nyheter om utvikling, som en motvekt til 
det negative nyhetsbildet.

BRETTSPILLKVELD PÅ 
VULKAN 

VERDENS BESTE NYHETER
www.verdensbestenyheter.no 
Hendrix Ibsen, Vulkan 20 
17.00–22.00
Buss 34 eller 54 til Møllerveien.  
Trikk 11, 12 eller 13 til Schous plass.



18.30: 
PERFORMANCE MARTHE RAMM FORTUN
Med sin performance «Gå som et vrengt 
arkiv» åpner Marthe Ramm Fortun opp 
Vigelands leilighet for publikum, både bok-
stavelig og metaforisk. 
Kun 15 billetter tilgjengelig, som kan hentes 
i resepsjonen fra kl. 18.00. 

19.00/19.30/20.00: 
OMVISNINGER I VIGELANDS LEILIGHET. 
Leiligheten, hvor Vigeland bodde fra 1924 til 
sin død i 1943, er bevart med det originale 
interiøret fra 1920-tallet. 
Billetter deles ut i resepsjonen fra 18.00. 
Maks 15 pers. pr. gruppe.

19.30: 
SAMTALE MED KURATOR FOR NORSK 
SKULPTURBIENNALE 2017 
Steffen Håndlykken og Marthe Ramm Fortun

21.00: KONSERT ERLEND ROPSTAD 
i Borggården

VIGELAND-MUSEET

VIGELAND-MUSEET
www.vigeland.museum.no
Nobels gate 32
18.00-23.00 
Buss 20. Trikk 12 til Frogner Plass

75 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO



WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 75



76 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

Ta turen innom Sjokoladefabrikken Freia på Rodeløkka. Her kan du besøke 
Freiasalen der veggene er dekorert med tolv originale malerier av Edvard 
Munch, som ble spesiallaget til Freia i 1923. Freiasalen er tegnet av arkitekt 
Ole Sverre og stod ferdig i 1934. I dag er Freiasalen fredet av Riksantikvaren, 
og er et lite stykke kunsthistorie. I tilknytning til Freiasalen finner du Freia-
parken. Her kan du se skulpturer laget av utenlandske og norske kunstnere 
bl.a. Piken på bjørnen av Gustav Vigeland, som er Oslos første fontene. 

FREIA 

FREIA
www.freia.no
Johan Throne Holst plass 1 
(Inngang fra Københavngata)
17.00–20.30

SKAL VI LEKE EN BOK? 
Som eneste barnehage i Oslo er vi med på Kulturnatta! Støperiet barnehage 
holder åpent etter stengetid og inviterer små og store inn til kulturutveksling.  
I år feirer vi 5 års bursdag og vi vil ta utgangspunkt i en barnebok som vi  
eksperimenterer med på ulike steder i barnehagen. Boken lekes, leses og  
utforskes sammen med dere, blant annet på gymrommet, vannrommet, atelieret 
og under et innendørs tre med hytte i. 

Passer for alle aldre. 

STØPERIET BARNEHAGE 

STØPERIET BARNEHAGE
www.oslo.kommune.no/barnehage/
alle-barnehager-i-oslo/stoperiet-barnehage 
Hasleveien 3 
17.00–19.00
T-bane 5, 31, 20. Buss 21 til Carl Berner 
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Det spøker i den svenske ambassadørens residens! Roj Fribergs legendariske bilder 
inspirert av August Strindbergs “Spøksonaten” stilles ut i den svenske residensen, 
som for anledningen er åpent for publikum. Dramaets tittel gjenspeiles i  
Beethovens pianosonate med samme navn, hvor Strindberg synes han hørte  
stemmer fra ånder. 

Hjertelig velkommen - hvis du tør komme…

SVERIGES AMBASSADE

SVERIGES AMBASSADE I OSLO I 
SAMARBEID MED KULTURKONSEPT
www.swedenabroad.com/sv-se/
ambassader/oslo/
Inkognitogaten 27. Inngang Meltzers gate 
17.00–21.00
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På Losæter i Bjørvika møtes kunst og urbant jordbruk. Her finner du levende 
matjord, åker med urkorn, et unikt bakehus og aktiviteter i regi av kunstnergrup-
pen Flatbread Society, bybonden Andreas og mange andre grupper. På Kultur-
natten blir kulturelle innslag, hjemmelaget flatbrød, honning og saft og du treffer 
folk som er opptatt av kunst samt urban gardening. 

URBANT JORDBRUK I  
BJØRVIKA

FORENINGEN LOSÆTER I SAMARBEID 
MED FLATBREAD SOCIETY
www.loseter.no 
Losæter 
18.00–21.00 
Buss 85 til Sørenga eller Jernbanetorget

Alle Oslos foodtrucker samles til en egen Food Truck-Bonanza i forbindelse 
med Oslo kulturnatt. Det blir en gedigen gatematfest og et kulinarisk fyrverkeri 
med smaker og lukter fra hele verden. Kom til Fridtjof Nansens plass og velg 
mellom mat fra foodtruckene til Anne på landet, GoGrilla, 4Gringos, Ragnarokk, 
Crepes&More, Bønna, Lunico, Saal, Helt Rå, Ice Crime, Foodtruck Norge og 
Sushirull!

FOOD TRUCK BONANZA

FOOD TRUCK BONANZA
www.foodtruckene.com 
Fridtjof Nansensplass
15.00–22.00 
T-bane til Stortinget
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