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attraksjoner og:
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VÆR TURIST
FOR EN DAG

TURIST I EGEN BY
Oslo kommune, VisitOSLO og Oslo Pass ønsker deg velkommen til Turist i
egen by søndag 12. april. Alle som møter opp i Oslo rådhus (inngang fra
Borggården) denne dagen mellom 9.00 og 15.00 vil få utdelt et gratis
Oslo Pass. Dette er en enestående anledning for deg som bor i byen, til å
besøke museer og attraksjoner du spaserer forbi hver dag, men ikke har
tatt deg tid til å stikke innom.
Med turistkortet Oslo Pass kan du denne dagen få gratis førstehåndskjennskap til byens mange turistattraksjoner og tusen år lange historie.
Passet gir også fri offentlig transport med Ruter og Bygdøyfergene, i tillegg
til spesialtilbud en rekke steder. Tilbudene er mange både for barn og
voksne.

Hallstein Bjercke
Byråd for kultur og næring

Bente Bratland Holm
Adm. direktør, VisitOSLO

TURIST I EGEN BY ARRANGERES AV OSLO KOMMUNE OG VISITOSLO, I SAMARBEID MED OSLOS MUSEER
OG ATTRAKSJONER OG RUTER

Foto: Terje Borud - Visitnorway.com/Vigeland-museet/BONO

Vi i Oslo kommune, VisitOSLO og Oslo Pass ønsker at du som bor i byen skal
bli en ambassadør for landets hovedstad. Da kan du være en kunnskapsrik vert for både familie og gjester fra inn- og utland. Selvopplevd er velopplevd og ingenting er mer troverdig enn videreformidling av egen opplevelse. Ta med hele familien til en trivelig dag som ”Turist i egen by” og
gjør bruk av byen på en ny og spennende måte.

PROGRAM

BE A TOURIST IN YOUR OWN CITY
On Sunday 12th of April all Oslo locals are invited to take part in “Tourist in your own
city”. Join us at Oslo City Hall between 9am - 3pm, where you can meet many of the
city’s museums and attractions at stands inside the City Hall and everyone will get a
free Oslo Pass. The Oslo Pass is Oslo’s official city card which includes free entrance to
museums and attractions, free public transport and much more.

Kl. 9.00
• Offiisiell åpning
(NB: Inngang fra Borggården/ Fr. Nansens plass)
• Velkomsttale ved Ordfører Fabian Stang

“Tourist in your own city” is hosted by the City of Oslo and VisitOSLO together with
Ruter and the Museums and Attractions of Oslo. The purpose of this annual event is
to allow all inhabitants of Oslo to get better acquainted with their city’s many exciting
museums and attractions, as well as familiarizing themselves with the Oslo Pass and
one of Europe’s leading networks of public transport. We hope this way to contribute
to make everyone better equipped as good ambassadors for Oslo, as well as
knowledgeable hosts for friends and family who come to visit.

• Premieutdeling til vinnere av grunnskolenes tegnekonkurranse

Kl. 9.30 - 15.00
• Museer, attraksjoner, sightseeingoperatører, restauranter, Ruter
og VisitOSLO møter deg på stands i Rådhuset

Don’t miss this great opportunity to explore your own city and all of Oslo’s major
cultural institutions!

DATE MONTH YEAR

OBS: Oslo Passet som deles ut gratis, er trykt opp spesielt for
Turist i egen by og er kun gyldig 12. april 2015

VALID ONLY:

• Reis gratis hele dagen med Ruters kollektivtilbud innen sone 1

_12
_ / _04_ / _2015
___

• Gratis Oslo Pass deles ut fra VisitOSLOs stand i Rådhushallen

OSLO
PASS
TURIST I EGEN BY
VALID
GYLDIG
12. APRIL

The free Oslo Pass is printed exclusively for
this event and is valid only on
April 12th 2015.

Melgaard + Munch
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TIPS TIL LITT AV HVERT
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Bymuseets byvandring med Lars Roede: Avgang utfor Rådhuset kl. 13.00.
Forsvarsmuseet: Ny utstilling «62 dager – kampene i Norge 1940» –
omvisning kl. 12.00, 13.00 og 14.00.
Byvandring med Oslo Guidebureau; Nazi- okkupasjonen kl. 13.00 og Harry Hole kl. 15.00.
Se Ivo Caprinos eventyrfilmer kontinuerlig i museumskinoen på Filmmuseet.
Norsk Folkemuseum – konsert med countrybandet Roger Græsberg & Foreningen kl. 13.00.
Bli med på Vikingoppdagelse med Oslo Guideservice: Avgang Universitetsplassen kl. 11.45.
Vikingskipshuset: Omvisning kl. 13.00 blant skip og skjeletter.
Astrup Fearnley Museet: Kunstprat kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00.
Omvisning hver time på Naturhistorisk Museum fra kl. 13.00 – 17.00.
Vigeland-museet: Omvisning i Gustav Vigelands leilighet kl. 12.00, 13.00 og 14.00.
Bli med på musikkquiz kl. 15.00 på Popsenteret!

Filmmuseet: Se insektsfilmen «Microkosmos» kl. 14.00 på Barnas Cinematek.
Barnekunstmuseet: Kunstverksted, ansiktsmaling og Klovnen Knerten lager ballongfigurer!
BOO – Barnas Oslo Open: Workshop for alle barn.
Frammuseet: Utforsk polarskipet Fram!
Oslo Reptilpark: Hold en slange!
Den Norske Opera og Ballett: Familieomvisning kl. 15.00 (NOK 50).
Nobels Fredssenter: Aktivitetsløype i utstillingen «Malala og Kailash»
og rebusen «Fred og Toca Loca»
Norsk Folkemuseum: Eventyrfortelling, lefsebakst og husdyr i Friluftsmuseet.
Norsk Maritimt Museum: Bygg din egen båt i Barnas Båtverksted.
Popsenteret: Forestillingen Den Vesle Prinsen og Dans med Vegard Vårdal kl. 13.00.
Teknisk Museum: Besøk utstillingen «Ting» og jag virtuelle fisker i Oslo Vitensenter!

TIPS AND GUIDED TOURS IN ENGLISH
R
R
R
R
R
R
R

Guided tour - the Opera House 1 pm and 2 pm (20 % discount with the Oslo Pass).
Tour of the exhibition «Melgaard + Munch – The End of It All Has Already Happened»
The Munch Museum 12 pm and 2 pm.
2 hour Fjord Sightseeing at 10.30 am, 1 pm and 3.30 pm (15 % discount with the Oslo Pass).
Guided tour - The Nobel Peace Center every hour from 11 am – 5 pm.
The University’s Aula: Mini concerts at 12.30 pm, 1.30 pm and 2.30 pm.
The Kon-Tiki Museum: See the original Kon-Tiki film (ENG) at 12 pm.
Experience Holmenkollen like a ski jumper - try Kollensvevet for NOK 490 with the Oslo Pass.

Foto: Nic Lehoux

GRATIS ADGANG
R AKERSHUS SLOTT
Akershus Castle
Et besøk på Akershus slott er en vandring gjennom Norges historie fra 1300-tallet og frem til
i dag. Her finner du restene av den opprinnelige middelalderborgen, rom fra de dansk-norske
kongenes residens, dystre fangehull, smale ganger og storslåtte haller. De vakkert møblerte
salene danner i dag rammen rundt Regjeringens representasjon.
Adresse: Akershus festning, bygning 2 • Åpningstid: 12.00 – 17.00
For mer informasjon se www.akershusfestning.no

R ASTRUP FEARNLEY MUSEET
Velkommen til Astrup Fearnley Museet!
Bli kjent med den vakre arkitekturen av Renzo Piano, Astrup Fearnleys samling av internasjonal
samtidskunst og vårens store utstilling «NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon!»
Gratis adgang for deltagere på Turist i egen by.
Kreative aktiviteter for barn i alle aldre, boksalg og kunstprat kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00!
Adresse: Strandpromenaden 2, Tjuvholmen • Åpningstid: 10.00 – 17.00
For mer informasjon se www.afmuseet.no

R BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS – BYGDØYFERGEN
Gratis for alle med Oslo Pass.
Avgang hvert 20. minutt fra Rådhusbrygge 3.
«Fjordveien» er den raskeste veien til museene på Bygdøy siden 1897.
Stopper på Dronningen til Vikingskipshuset og Norsk Folkemuseum, og Bygdøynes til
Frammuseet, Kon-Tiki Museet og Norsk Maritimt Museum.
For mer informasjon se www.boatsightseeing.com

ASTRUPFEARNLEY
MUSEET

						
R FILMMUSEET / FILMENS HUS
The Film Museum

R DET INTERNASJONALE BARNEKUNSTMUSEET

I Norges eneste filmmuseum finner du unike historier og gjenstander fra norsk og internasjonal
filmhistorie. Interaktive stasjoner og leketøy gjør historien levende og spennende! Besøk Karius
og Baktus, og lær mer om temaer som kinoteknikk og fotografi, animasjon og reklame.

The International Museum of Children’s Art
Internasjonal utstilling med tema «Klimaendringer og barns stemmer».
Aktiviteter; Klovnen Knerten kommer innom og lager ballongfigurer til alle barn. I tillegg blir det 		
ansiktsmaling, kryssordoppgave m/ premie, musikkstund og drop-in kunstverksted (billett 20,-) 		
Museumsbutikk med 10% i rabatt på utvalgte kunstbøker. Uteområde med lekeplass.

Under Turist i egen by viser vi Caprinos eventyrfilmer kontinuerlig i museumskinoen.
Klokka 14.00 kan du også se insektfilmen «Microkosmos» på Barnas Cinematek.
Husk å hente gratisbillett til filmen i billettluka. Begrensede plasser, førstemann til mølla!

Adresse: Lille Frøens vei 4 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon se www.barnekunst.no

Adresse: Dronningens gate 16 • Åpningstid: 13.00 - 21.00
For mer informasjon se www.nfi.no/filmkunnskap

R FORSVARSMUSEET
The Norwegian Armed Forces Museum
Omvisning i museets nye utstilling om krigen i Norge 1940: «62 dager – kampene i Norge 1940».
I år er det 75 år siden angrepet på Norge 9. april 1940, og Forsvarsmuseet åpner derfor
utstillingen «62 dager – kampene i Norge 1940». Den nye utstillingen om Norge 1940 tar for seg 		
norsk forsvarshistorie fra dagene før 9. april til våpnene ble lagt ned i juni 1940 og
statsledelsen flyktet til London.
Omvisning i utstillingen kl. 12.00, 13.00 og 14.00
Adresse: Bygning 62, Akershus festning • Åpningstid: 10.00 – 16.00
For mer informasjon se www.forsvarsmuseet.no

R FRAMMUSEET
The Polar Ship Fram
«Oslos beste museum» : Tripadvisor.
Fram og Gjøa er verdens mest kjente polarskuter!
Kom om bord i Fram, bli med polfarerne til verdens kaldeste og farligste steder – Nordpolen
og Sydpolen. Se den spennende kortfilmen om polarhistorien i museets nye kino.
Spektakulære modeller, aktivitetssenter, skrekkinngytende polarsimulator og et nordlys som 		
danser i taket hvert tjuende minutt.
Kafé. Stor museumsbutikk.

Foto: Charlotte Weigård

Adresse: Bygdøynesveien 36 • Åpningstid: 10.00 – 16.00
For mer informasjon se www.frammuseum.no

holmenkollen

R HISTORISK MUSEUM, KHM, UiO
Historical Museum
Velkommen inn i mumienes verden, kl. 13.00 i Historisk museum.
Fire mumiekister og to mumier har fått evig liv i Historisk museum, hvor de forteller oss om
livet og døden i Det gamle Egypt. Kistene er dekket med magiske symboler og bilder av
sol-guden som viser veien til kongen i dødsriket, Osiris. Balsamering var viktig for egypterne,
og CT-scan og røntgen avslører mumienes «indre liv». Mumiene kom til Norge på 1800-tallet,
og deres dramatiske reise fra gravplyndring til museumsutstilling sier mye om det
menneskesynet som rådet da.
Adresse: Frederiksgate 2, Tullinløkka • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon se www.khm.uio.no

R HL-SENTERET
Holocaust Center
Velkommen til Villa Grande!
Vi byr på foredrag, omvisning i utstillinger og i hele huset, åpen kafé, m.m.
Adresse: Huk Aveny 56, Bygdøy • Åpningstid: 10.00 – 17.00
For mer informasjon www.hlsenteret.no

R HOLMENKOLLEN KULTUR- & TURISTANLEGG
•
•
•
•
•

Ny, spennende utstilling på Skimuseet «Frihet på Snø- snowboard og moderne skikjøring».
360 graders panoramautsikt fra toppen av tårnet!
Kollensvevet er åpent fra 12.00 – 18.00
Kollensvevet 490,- med Oslo Pass denne dagen
Kom på vår stand og vinn gavekort på Kollensvevet

Foto: Andreas Bache-Wiig

Adresse: Kongeveien 5 • Åpningstid: 10.00 – 18.00
For mer informasjon www.holmenkollen.com, www.kollensvevet.no

R IBSENMUSEET
The Ibsen Museum
Velkommen hjem til Henrik og Suzannah Ibsen!
De tør dessverre ikke selv være tilstede denne dagen, men museumsvertene står klare til
å ta godt i mot dere. Hver hele time vil det være omvisning i Ibsens leilighet.
Henrik Ibsen er i dag en av verdens mest spilte dramatikere, bare William Shakespeare blir
fremført mer, og på de store scenene rundt om i verden spilles det i dag et Ibsen stykke.
Adresse: Henrik Ibsens gate 26 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon www.ibsenmuseet.no

R JØDISK MUSEUM I OSLO
Jewish Museum
Jødisk Museum i Oslo formidler jødisk kultur og historie gjennom utstillinger,
arrangementer og undervisningsopplegg.
Utstillinger:
«Det jødiske året – Alt til sin tid»
«Husk oss til livet – Jødiske skjebner 1940 – 1945»
«Heia jødene! En utstilling om idrettsglede og integrasjon»
Museumsbutikken selger et bredt utvalg av bøker, musikk og judaica.
Adresse: Calmeyers gate 15b • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon www.jodiskmuseumoslo.no

R KON-TIKI MUSEET - THOR HEYERDAHLS FORSKNINGSSTIFTELSE
The Kon-Tiki Museum
Kon-Tiki Museet inneholder originalfartøyer og gjenstander fra Heyerdahls verdenskjente
ekspedisjoner. Den originale Kon-Tiki flåten og Ra II.
Museet har følgende utstillinger: Fatuhiva, Kon-Tiki, Galapagos, Ra, Tigris, Påskeøya med
en 40 meter hulevandring med unik samling av hulesteinskulpturer. Undervannsutstilling
med en 10 meter lang hvalhai. Thor Heyerdahls Bibliotek. Kino og museumsbutikk.
Den originale Kon-Tiki filmen vies hver dag på engelsk kl. 12.00.
Adresse: Bygdøynesveien 36, Bygdøy • Åpningstid: 10.00 – 17.00
For mer informasjon se www.kon-tiki.no

jødisk
museum

R MIDDELALDERBYEN OSLO - LADEGÅRDEN
Kom og se modeller på Ladegården!
Neida, ikke sånne som klakker over catwalken med vuggende gange og sugende blikk;
her snakker vi bunnsolide 91 år gamle modeller over middelalderbyen Oslo.
Loftet på Oslo ladegård er vanligvis stengt for publikum, men her står det fem
utstillingsmodeller, bygget til Byjubileet i 1924. Den største viser middelalderbyen Oslo
slik vi tror den så ut i ca. år 1300.
I dag åpner vi opp og inviterer publikum i puljer på fem og fem gjester, slik at vi kan få
vist fram disse unike kulturminnene for alle Oslos historieinteresserte.
Adresse: Oslo gate 13, inngang fra Bispegate
Åpningstid: 12.00 – 16.00
For mer informasjon se www.osloladegard.no

R MUNCH-MUSEET
The Munch Museum
Ved fremvisning av Oslo Pass byr Munchmuseet på gratis inngang og omvisninger i
utstillingen «Melgaard+Munch – The End of It All Has Already Happened».
Omvisninger på norsk: kl. 13.00 og 15.00
Omvisninger på engelsk: kl. 12.00 og 14.00
Det er 20 % avslag på alle utstillingsvarer i butikken.
Gratis Melgaard+Munch-nett ved kjøp av utstillingskatalog.
Adresse: Tøyengata 53
Åpningstid: 10.00 – 16.00
For mer informasjon se www.munchmuseet.no

middelalderbyENOSLO

NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

R NASJONALGALLERIET
The National Gallery
Nasjonalgalleriet rommer landets største offentlige samling av malerier, tegninger og
skulpturer. Gjennom utstillingene presenteres eldre og moderne kunst med hovedvekt på
det norske. Av attraksjoner kan nevnes Edward Munchs Skrik og Madonna og malerier av
Cézanne og Manet.
Museumsbutikk og kafé.
Aktuelt nå: «Det magiske nord. Finsk og norsk kunst omkring 1900»
Adresse: Universitetsgata 13
Åpningstid: 11.00 – 17.00
For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

nasjonalmuseet

Hugo Simberg, Såret engel, 1903. Ahlström Collection, Ateneum Art Museum. Foto: Finnish National Gallery / Hannu Aaltonen

R KUNSTINDUSTRIMUSEET
The Museum of Decorative Arts and Design
Norsk og utenlandsk kunsthåndverk, mote og design fra 1600-tallet til i dag.
I tillegg til skiftende utstillinger og de faste utstillingene «Design og kunsthåndverk
1905–2005», «STIL 1100–1905», Draktgalleriene og Studiesamlinger for glass og keramikk.
Museumsbutikk og kafé.
Aktuelt nå: «Nålens øye. Samtidsbroderi»
Adresse: St. Olavs gate 1
Åpningstid: 12.00 – 16.00
For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

nobels
fredssenter

NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

R MUSEET FOR SAMTIDSKUNST
The Museum of Contemporary Art
Skiftende utstillinger av innlånte verk og verk fra egen samling.
To gallerirom er viet Louise Bourgeois, og du kan se faste installasjoner av
Richard Serra, Per Inge Bjørlo, Ilya Kabakov og Marianne Heier.
Adresse: Bankplassen 4
Åpningstid: 12.00 – 17.00
For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

R NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR

Foto: Lynsey Addario for Nobels Fredssenter

Aktuelt nå: «Fattig kunst – rik arv. Arte povera og parallelle praksiser 1968–2015»

The Museum of Architecture
Skiftende utstillinger som spenner fra samtidsarkitektur til historiske emner.
Museets samling omfatter tegninger og fotografier, samt modeller og gjenstander.
I den faste utstillingen «Byggekunst. Arkitektursamlingen fra 1830» til i dag vises
arbeider av ledende norske arkitekter.
Aktuelt nå: «Forms of Freedom. African Independence and Nordic»
Adresse: Bankplassen 3
Åpningstid: 12.00 – 17.00
For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

R NOBELS FREDSSENTER
Nobel Peace Center
Våre faste utstillinger forteller om Alfred Nobel og alle fredsprisvinnerne fra 1901.
I tillegg kan du oppleve «Fredsprisutstillingen 2014 – Malala og Kailash» som forteller historien
om Malala Yousafzai og Kailash Satyarthis ustoppelige kamp for barns rettigheter.
Vi viser også jubileumsutstillingen «Peace at Work», samt en mindre utstilling om
fredsprisvinneren fra 1964, Martin Luther King jr.
For barnefamilier har vi en aktivitetsløype i utstillingen «Malala og Kailash», og barneaktiviteten
Fred og Toca Loca.
Omvisninger hver hele time på norsk og engelsk fra kl. 11.00 – 17.00.
Adresse: Rådhusplassen • Åpningstid: 10.00 – 18.00
For mer informasjon se www.nobelsfredssenter.no

norsk
folkemuseum

R NATURHISTORISK MUSEUM
Natural History Museum
Benytt sjansen nå!
Dinosaurene i Brøggers hus (Geologisk museum) er fortsatt utstilt, men til sommeren stenges 		
bygget for rehabilitering. Noen av dinosaurene flytter over plassen til Colletts hus (Zoologisk 		
museum), men en del må vente til nye utstillinger er på plass om et par år.
Vi byr også på zoologiske utstillinger, en vakker Botanisk hage og omvisninger hver time
fra 13.00 – 17.00
Adresse: Sars’ gate 1 • Åpningstid: 11.00 – 18.00, Botanisk hage 07.00 – 21.00
For mer informasjon se www.nhm.uio.no

R NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM
Resistance Museum
Norges Hjemmefrontmuseum ønsker å tilby besøkende en kort introduksjon om museet
klokken 12.00 og 14.00, det vil vare ca. 15 minutter. Museet tar deg med på en reise gjennom
norsk okkupasjonshistorie, fra 2. verdenskrigs forspill, via invasjon og motstandskamp, til
frigjøring og fred.
Adresse: Bygning 21, Akershus festning • Åpningstid: 10.00 – 16.00
For mer informasjon se www.forsvaretsmuseer.no/nor/hjemmefrontmuseum

R NORSK FOLKEMUSEUM
Norwegian Museum of Cultural History
Klokken 13.00: Konsert med countrybandet Roger Græsberg & Foreningen.
Opplev eventyr ved peisen, lefsebakst i eldhuset, husdyr i fjøset og arbeiderliv på Enerhaugen. 		
Husmoren ønsker velkommen i 50-tallskjøkkenet og i Kolonialen kan du kjøpe sukkertøy.
Friluftsmuseet viser hjem og bygninger, fra både by og land.
Utstillinger: Folkekunst, Kirkekunst, Samisk kultur og leilighetene i OBOS-gården.

Foto: Morten Brun

Adresse: Museumsveien 10, Bygdøy • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon se www.norskfolkemuseum.no

		
R NORSK MARITIMT MUSEUM
Norwegian Maritime Museum
Norsk Maritimt Museum har utstillinger om norske sjøfolk fra vikinger til i dag, og om
skipsfart, kyst og kunst. Her kan du se Norges eldste båt, over 2000 år gammel, og
spennende arkeologiske funn. Her kan du også prøve simulatorer og være kaptein på
radiostyrte båter. Du kan reise langs Norges kyst på 18 minutter, i en 180 graders
panoramakino. Museet har butikk og kafé.
Bygg din egen båt i Barnas Båtverksted! Åpent 12.00 –15.00.
Adresse: Bygdøynesveien 37, Bygdøy • Åpningstid: 10.00 – 16.00
For mer informasjon se www.marmuseum.no

R NORSK TEKNISK MUSEUM
Norwegian Museum of Technology
Bli med på spenstige påfunn i et museum med over 80 prøv-selv installasjoner, mer enn
30 temautstillinger om teknikk og medisin - og ikke minst, spennende helge- og ferieprogram!
Sjekk ut Ting, der digital teknologi møter analoge gjenstander på det mest spektakulære vis.
I Oslo Vitensenter kan du leke og lære; alt fra å teste reaksjonstid, jage virtuelle fisker og til å
konkurrere med en venn om å ha mest hjernekontroll (og mye mye mer).
Museumsbutikken har lekende læring til salgs, og museumskafeen tilbyr italiensk og gresk
mat, pølser, kaffe, is og kaker.
Adresse: Kjelsåsveien 143 • Åpningstid: 11.00 – 18.00
For mer informasjon se www.tekniskmuseum.no

R OSLO GUIDEBUREAU
Vi byr på 2 byvandringer
1. Nazi-okkupasjonen av Norge sett fra Akershus festning, start kl. 13.00 fra Otto-Ruge-statuen
ved Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, varighet ca. 1,5 time, Hva kan vi finne av synlige
spor fra 2. verdenskrig innenfor og utenfor de tause murene?
2. Jo Nesbøs kjente etterforsker Harry Hole var nesten overalt i Oslo. «Harry Hole går østover»
heter vår guidede tur som starter kl. 15.00 fra Thon Hotel Panorama, Rådhusgaten 7b.
Vi får høre om noen av åstedene han var på under de spennende sakene han løste.
Varighet ca. 2 timer

Foto: Rolf Estensen

For mer informasjon se www.osloguide.no

norskmaritimt
museum

OSLO MUSEUM
R BYMUSEET
Oslo City Museum
«Gamle Vika; fornøyelser for høy og lav»
Bymuseet arrangerer byvandring i Oslo sentrum v/arkitekturhistoriker Lars Roede
Frammøte: kl. 13.00 nederst i borggården utenfor Rådhuset
På Bymuseet i Frognerparken: Se utstillingen «OsLove – byhistorie for begynnere» og
fotoutstillingen «Wilses Oslo»
Omvisning i museet kl. 12.00 og kl. 14.00
Adresse: Frognerveien 67 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon se www.oslomuseum.no

R ARBEIDERMUSEET
The Labour Museum
Se utstillingen «Fabrikkjenter og industriherrer» og «Akerselva gjennom Inger Munchs
kameralinse»
Omvisning og vandring i lokalmiljøet kl. 12.00 og kl. 14.00 inkludert besøk i arbeiderboligen
Adresse: Sagveien 28 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon se www.oslomuseum.no

R INTERKULTURELT MUSEUM
The Intercultural Museum
Se utstillingen «Norvegiska romá – Norske sigøynere»
Galleri IKM viser Michael Pavlou
Omvisning i museet kl. 12.00 og 14.00
Adresse: Tøyenbekken 5 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon se www.oslomuseum.no

R TEATERMUSEET
Se utstillingen «I rampelyset – scenekunst i Oslo fram til i dag»
Teatermuseet finner du på Bymuseet i Frognerparken
Adresse: Frognerveien 67 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
For mer informasjon se www.oslomuseum.no

OSLOmuseum

Foto Anders Beer Wilse/Oslo Museum, ca 1935

The Theatre Museum

R OSLO GUIDESERVICE AS
		 Bli med på Vikingoppdagelse i Oslo sentrum. Turen inkl. omvisning i Historisk museum
		 Adresse: Universitetsplassen • Start kl. 11.45
		 For mer informasjon se www.guideservice.no/tjenester

R OSLO OPEN
		
Oslo Open kunstfestival arrangerer kunstutstilling og en kunstausjon helt utenom det vanlige!
		
		 Vi arrangerer workshops for barn som en del av barnefesitvalen Barnas Oslo Open -BOO!
		 I vår lille cafe kan du spise vår deilige kunstnermeny. Hva det er finner du ut ;-)
		 Vi åpner kjelleren i Bøddelens Hus. Se fangehullene fra 1600 tallet!
		 Under Oslo Open kan du møte 350 kunstnere på deres egen arbeidsplass -atelieret- og se
		 kunst bli til der kunsten blir skapt.
		
Du trenger ikke kjenne noen eller kunne noe om kunst for å delta.
		
		 Under Turist i egen by får du en smakebit av kunstfestivalen Oslo Open som arrangeres
		 påfølgende helg 18 og 19 april.

		 Adresse: Rådhusgt 19. Anatomigården også kalt Bøddelens Hus. • Åpningstid: 11.00 - 17.00
		 For mer informasjon se www.osloopen.no

R OSLO REPTILPARK
		 Oslo Reptile Park
		 Oslo Reptilpark har over 100 dyr utstilt; kvelerslanger, snoker, gekkoer, varaner og andre
		 øgler, pilgiftfrosk, aper, vakre taranteller og sort enke (verdens giftigste edderkopp) i tillegg
		
til en dvergkrokodille, skilpadder og fisk. Spør i kassen så får du holde en kveleslange.
		
		 Adresse: St. Olavs gate 2 • Åpningstid: 10.00 - 18.00
		 For mer informasjon se www.reptilpark.no

R OSLO RÅDHUS
		 Oslo City Hall
Rådhuset åpnet i 1950. Utsmykket med flotte motiver fra norsk historie, kultur og arbeidsliv.
Her holder byens politiske og administrative ledelse til. Bli med på omvisning i Oslo Rådhus.
Omvisningene går hver time mellom kl. 10.00 og kl. 14.00.
Offisiell åpning Turist i egen by kl. 9.00.

		 Adresse: Fridtjof Nansens plass • Åpningstid: 9.00 - 15.00
		 For mer informasjon se www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/radhuset/

Foto: Karoline Hjorth, Eyea As Big As Plates

		
		
		
		

osloOPEN

R POPSENTERET – POPULÆRMUSIKKENS HUS I OSLO
		 Popsenteret på Grünerløkka, et prisbelønnet interaktivt og moderne opplevelsesmuseum!
		 Opplev populærmusikk på en helt ny måte - bli kjent med hundrevis av artister og
		 begivenheter, se rariteter og tekniske nyvinninger.
		 Bli engasjert av vår imponerende populærmusikkhistorie gjennom mer enn hundre år.
		 •
		 •
		 •
		 •

Ny utstilling: «Monument, Seigmenn 1992-2014», foto av Bjørn Opsahl
13.00 Den vesle prinsen & Dans med Vegar Vårdal (for barn)
15.00 Musikkquiz med overraskelser
Syng i studio og design platecover – hele dagen

		 Adresse: Trondheimsveien 2, inngang fra Schous plass eller Nybrua • Åpningstid: 11.00 – 17.00
		 For mer informasjon se www.popsenteret.no

R RUTER
		 Denne dagen reiser du gratis med Oslo Pass på T-bane, trikk, buss og båt i sone 1.
		 Møt Ruter på Rådhuset!
		
Trenger du hjelp til å finne frem i Oslo eller planlegge reisen din er du hjertelig velkommen
		 til å prate med oss. Du finner oss på en egen stand i Rådhuset, hvor vi vil informere litt om
		 kollektivtilbudet. Vi vil også vise frem ruter.no og appen RuterReise, som er nyttige verktøy
		 til å finne frem i Oslo. Med RuterReise, kan du planlegge reisen med mobilen. Søk på adresser,
		 stoppesteder eller bruk telefonens posisjon. RuterReise laster du ned gratis i app-butikken din.

R STENERSENMUSEET
		 The Stenersen Museum
		 Guttorm Guttormsgaard – Kjent ukjent
		 Omvisning i utstillingen kl. 13.00
		 Adresse: St. Olavs gate 2 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
		 For mer informasjon se www.stenersenmuseet.no

STENERSENMUSEET

		
R UNIVERSITETETS AULA
The University Aula
Velkommen til minikonserter og miniforedrag om Edvard Munchs bilder i Aulaen.
12.00, 13.00 og 14.00 Miniforedrag om kunsten v /Ulla Uberg
12.30 Minikonsert - Musikalske drops
13.30 Minikonsert - Operaperler
14.30 Minikonsert - Musikk fra tidlig italiensk barokk
Adresse: Karl Johans gate 47 • Åpningstid: 12.00 – 15.00
For mer informasjon se www.uio.no/om/kultur/musikk/aulaen

R VIGELAND-MUSEET
The Vigeland Museum
Benytt anledningen til å utforske et av Oslos vakreste museer!
Kl. 12.00, 13.00 og 14.00: Omvisning i Gustav Vigelands leilighet.
Leiligheten, der Vigeland bodde fra 1924 til sin død i 1943, er bevart med det originale 		
interiøret fra 1920-tallet.
Billetter deles ut i resepsjonen fra kl. 10.00. Maks 15 personer pr. omvisning.
Kl. 13.00: Omvisning i museets faste samling.
Åpent leireverksted hele dagen.

Den beste måten å oppleve Oslo på

Adresse: Nobels gate 32 • Åpningstid: 10.00 – 16.00
For mer informasjon se www.vigeland.museum.no

• Gratis adgang til over 30 museer
• Gratis kollektivtransport
• Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser
• Andre rabatter

R VIKINGSKIPSHUSET, KHM, UiO
The Viking Ship Museum
På Vikingskipshuset på Bygdøy finner du verdens tre best bevarte vikingskip.
Skipene har vært brukt på vikingreiser og ble til slutt brukt i graver. Gravhaugene besto av
blåleire, som gjør at både fantastiske treskjæringer og viking-skjelett med kreft og mulige 		
hormonforstyrrelser er godt bevart. I Arnstein Arnebergs sakrale museumsbygning finner du
gravgaver som tekstiler, en vogn, sleder, små-båter og en mengde utstyr.

ADULT 24
NOK 320

(incl 8% VAT)

__/__/__:__

DATE MONTH TIME

Adresse: Huk Aveny 35, Bygdøy • Åpningstid: 10.00 – 16.00
For mer informasjon se www.khm.uio.no/besok-oss/vikingskipshuset

VALID FROM:

Kl. 13.00 Omvisning blant skip og skjeletter.

20

15

Pass type

24 timer

48 timer

Voksen

320 NOK 470 NOK

Barn/Senior

160 NOK

72 timer
590 NOK

240 NOK 295 NOK

RABATTER OG SPESIALTILBUD
R BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS – FJORD SIGHTSEEING
Fjord Sightseeing gir 15 % rabatt til alle med Oslo Pass!
Pris med Oslo Pass 229 NOK.
Avgangstider: 10.30, 13.00 og 15.30
Dette er den klassiske Oslofjordsightseeingen.
Vi passerer gjennom trange sund, idylliske
bukter og en labyrint av øyer med
sommerhytter. Nyt utsikten fra en av
våre sightseeingbåter. Ombord er
det enkel servering.
Turen varer i 2 timer
Se www.boatsightseeing.com

R CAFE RENZO
Cafe Renzo finner du i Astrup Fearnley museet ytterst på Tjuvholmen.
Nyt deilig servering på vår uteservering eller inne i cafeen med panoramautsikt over hele indre 		
Oslofjord. Her finner du god kaffe, hjemmebakst, deilige salater og andre småretter.
Denne søndagen tilbyr vi vårt populære rekesmørbrød med kaffe til kr 179,-.
Tilbudet gjelder for Turist i egen by og de som kan vise Oslo Pass.
Adresse: Strandpromenaden 2 • Åpningstid: 11.00 – 17.00
Kom innom eller kontakt post@cafe-renzo.no for spørsmål.
For mer informasjon www.fursetgruppen.no/no/om-oss/restaurantene/cafe-renzo

R CAFE SORGENFRI
Cafe Sorgenfri kan by på spesialiteter som blant annet Danske smørrebrød, Moules Frites,
Akebrett og Wienersnitzel. Alle med Oslo Pass fra Turist i egen by får 20 % rabatt på mat denne 		
dagen! Som Norges mest maksimalistiske restaurant finnes det også her mange skatter og gode 		
historier. Et sted hvor man sitter og nyter god mat og drikke, og ser ting fra barndomstiden sin. 		
Husker du? Velkommen til en feiring av livet!
Adresse: Bryggetorget 4 • Åpningstid: 13.00 – 22.00
For mer informasjon se www.cafesorgenfri.no

R DEN NORSKE OPERA & BALLETT
The Norwegian National Opera & Ballet
Omvisning på engelsk og norsk kl. 13.00 og kl. 14.00. (20% med Oslo Pass).
Familieomvisning (NO) for barn og voksne sammen kl. 15.00 (billettpris kr 50).
Nb begrensede plasser og alle må ha billett.
Besøk oss på vår stand i Rådhuset denne søndagen. Der deler vi ut hele 200 fribilletter til
omvisning. En til hver og «førstemann til mølla».
Balkongkonsert kl. 14.00 med studenter fra Norges Musikkhøyskole ved
Ellen Fjærvoll Samdal (fiolin) og Lars Fredrik Nystad (klaver).
Musikk av Sibelius, Gershwin, Ysaye, Kreisler, Debussy, Bull og Elgar. Billettpris kr 50,Operabutikken har 20% på varer denne søndagen.

Foto: Anna jedynak

Adresse: Kirsten Flagstads Plass 1 • Åpningstid: 12.00 – 18.00
For mer informasjon se www.operaen.no

R EKEBERGRESTAURANTEN
Velkommen til en praktfull dag på toppen av Oslo. Vi har mange flotte retter på menyen,
både til lunsj og middag. I dag spanderer Ekebergrestauranten en spesialdessert komponert
av vår konditor.
Gjelder for turister i egen by som bestiller hovedrett, og som kan vise til Oslo Passet.

grilleriet

Adresse: Kongsveien 15 • Åpningstid: 12.00 – 21.00
Kom innom eller kontakt oss for bordreservasjon på telefon 23 24 23 00 eller
post@ekebergrestauranten.com. For mer informasjon se www.ekebergrestauranten.com

R GRILLERIET
Start dagen med en av Oslos beste og økosertifiserte frokoster. Kom inn og nyt morgenstunden
i et harmonisk og koselig miljø, midt i sentrum. Grilleriet ligger i Folkepassasjen.
Denne dagen tilbyr vi frokost til kr 159,- (kr 79,- for barn).
Tilbudet gjelder for Turist i egen by og de som kan vise Oslo Pass.
Adresse: Storgata 21-23 • Åpningstid frokost: 08.00 – 11.00
For booking av bord: www.grilleriet.no, post@grilleriet.no eller tlf.: 22 83 56 00

R KAFÈ ALFRED
Alfred er den grønne kafèen på Nobels Fredssenter.
I et avslappet miljø, omgitt av kunstverket til Chris Ofili, kan du nyte mat og drikke som er basert
på en filosofi om at kortreiste og sesongbaserte råvarer er det aller beste for oss og miljøet.
Vår høye andel av økologiske råvarer gjør at vi nå er i ferd med å bli en Debio godkjent kafè,
til glede for våre besøkende.
I dag kan vi tilby alle som besøker oss en gratis valgfri økologisk frukt- og bærdrikke fra
Søbogaard til maten du bestiller. Velkommen til oss på Alfred!

Foto: Stian Broch

Adresse: Rådhusplassen • Åpningstid: 10.00 – 18.00
For mer informasjon www.nobelsfredssenter.no

R KARLSBORG SPISEFORRETNING
Karlsborg spiseforretning ligger i en gammel trevilla fra 1863 rett nedenfor Ekebergrestauranten.
Her får du servert nydelige smørbrød og salater og et godt utvalg varmretter.
Vi har også eget bakeri med ulike hjemmebakte brød og bakverk.
Denne søndagen tilbyr vi gratis dessert til de som bestiller lunsj.
Tilbudet gjelder for Turist i egen by og de som kan vise Oslo Pass.
Adresse: Kongsveien 21 • Åpningstid: 12.00 – 17.00
Kom innom eller kontakt oss for bordreservasjon på telefon 22 01 90 50 eller
post@karlsborgspiseforretning.no. For mer informasjon se www.karlsborgspiseforretning.no

R RESTAURANTHUSET OPERAEN
Velkommen til yrende liv og pulserende atmosfære.
Nyt ett deilig måltid i Sanguine Brasserie, eller noe enkelt i farten fra vår café.
Vi byr på kaffen ved fremvisning av Oslo Pass denne dagen.
Adresse: Kirsten Flagstads plass 1 • Åpningstid: 12.00 – 20.00
Kom innom eller kontakt oss for bordreservasjon på telefon 21 42 21 42 eller på
post@opera-huset.no. For mer informasjon se www.opera-huset.no.

R LOFOTEN FISKERESTAURANT
Nyt den fantastiske utsikten over Oslofjorden ytterst på Aker Brygge.
Denne søndagen tilbyr vi dagens 2 retters meny, forrett og hovedrett til kr 195,Menyen er basert på havets delikatesser og sesongens flotteste grønnsaker.
Tilbudet gjelder for Turist i egen by og de som kan vise Oslo Pass.
Adresse: Stranden 75 • Åpningstid: 12.00 – 22.00
Kom innom eller kontakt oss for bordreservasjon på telefon 22 83 08 08 eller på
lofoten@fiskerestaurant.no. For mer informasjon se www.lofotenfiskerestaurant.no

R MATHALLEN OSLO
Hjertelig velkommen til Mathallen Oslo! Midt i det nye og spennende Vulkan-området
ligger den gamle verkstedhallen som er blitt forvandlet til mathall. Her kan du enten nyte mat
og drikke på stedet, eller handle med deg knallgode råvarer hjem til søndagsmiddagen.
I anledning Turist i egen by tilbyr vi gratis guidet omvisning til alle med Oslo Pass.
Oslo Guidebureau viser dere rundt på Vulkan før omvisningen avsluttes i Mathallen.
Tidene for guidet omvisning er: 11.00, 12.00, 13.00 og 14.00.
Oppmøte i resepsjonen til Scandic Vulkan.
Mange av aktørene i Mathallen tilbyr 10% til alle med Oslo Pass denne dagen.
Info om hvem finner du på vår stand i Rådhuset, eller på mathallen.no.

Foto: Stian Broch

Adresse: Maridalsveien 17A • Åpningstid: 11.00 – 17.00
For mer informasjon www.mathallen.no

Velkommen til Oslo Visitor Centre

Hvem er vi og hva kan vi gjøre for deg?
• Spør oss om hva som skjer i Oslo – vi er Osloeksperter og digger byen vår!
• Oslo Pass – din billett til byen inkluderer inngang til mer enn 30 museer
og attraksjoner, offentlig transport og mye mer
• Kjøp disse billettene hos oss: Billettservice, Flytoget, NSB, Ruter, sightseeing
• Valutaveksling, salg og utleie av bysykkelkort og gratis WI-FI
Åpent alle dager kl 9-18 i Østbanehallen

www.visitoslo.com #visitoslo #diggeroslo

