


PROSJEKTLEDER
Marianne S. Welle, Kulturetaten

SOSIALE MEDIER
Frank Michaelsen, Kulturetaten

ÅRETS VISUELLE OMSLAGSUTTRYKK
Elise Eik Ismar, Westerdals School of Communication

GRAFISK DESIGN
WISP Kreativt Studio AS 

TRYKK
CGS

Program med forbehold om endringer, se www.facebook.com/oslokulturnatt for eventuelle oppdateringer. 
Programmet finner du hos de ulike arrangørene, på alle Deichman-filialene og Oslo kinoene fra 
1. september. Programmet ligger også på oslokulturnatt.no. 

Oslo kulturnatt © 2016

KATEGORIER

MUSIKK 02–19

KUNST 19–41

HISTORIE 41–47

DANS 48–50

TEATER 51–55

FILM 56–58

KULTURUTVEKSLING 58–60

BYGG 61–64

LITTERATUR 65–67

UTFORSK 68-78

BARN OG UNGE 79

MAT 80



OSLO KULTURNATT 2016
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



02 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

18.00: 
ELDAR VÅGAN SYNGER LEILIGHETSVISER. 
Konsertsamtale med Kari Slaatsveen og Liv Kreken

“Da tar vi den rosa sangen!” Vi kjenner den fra bryllup, konfirmasjoner og 
rakfisklag. Men leilighetsviser kan også være mer enn nødrim på rosa papir, og 
har en lang og litterær tradisjon i Norge. Eldar Vågan fra Vazelina Bilopphøggers 
synger oftest sanger om livet ved Mjøsa. Nå har han gravd i Nasjonalbibliotekets 
visearkiv og spiller leilighetsviser på sitt helt egne vis. 

19.30: 
HEI HÅ, RA-TA-TA
Samtale om og med Dizzie Tunes

Fargerike låter er stikkord også i fortellingen om revymusikerne i Dizzie Tunes. 
Plakater, bilder, låtmateriale og mye mer fra deres historie er samlet. Nå møtes 
bandet til samtale om dagene med Dizzie, før vi viser revyfilmen Kjære lille 
Norge under åpen himmel. 

21.00: 
KJÆRE LILLE NORGE 
(Bohwim & Schanke, 1973)
Utekino
Filmen vises i Hydroparken rett over veien.

Kjære lille Norge er en film-transmisjon av Chat Noir-revyen med samme navn 
fra 1973.

Med blant annet Arve Opsahl, Elsa Lystad, Kirsti Sparboe og Dizzie Tunes.

ELDAR VÅGAN, DIZZIE TUNES 
OG UTEKINO   

NASJONALBIBLIOTEKET
www.nb.no
Solli plass
18.00–23.00
Trikk 12 og 13, buss 21, 30 og 31. 
T-bane til Nationaltheatret
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Trommeslager og sanger Siv Øyunn Kjenstad har vi møtt i framsynte band som 
Chili Vanilla, Friensemblet og Trondheim Jazzorkester. Hun nikker til både 
nordisk jazz, alternativ pop og vest-afrikansk musikktradisjon med sitt tydelige 
tonespråk og rytmikk. Med på herligheten er stjernebassist Ellen Andrea Wang 
og superpianist Andreas Ulvo, så dette blir magisk og fint med gullgroovende riff 
og energisk samspill!

Aldersgrense 18 år

KONSERT MED
SIV ØYUNN KJENSTAD 

NASJONAL JAZZSCENE – VICTORIA
www.nasjonaljazzscene.no
Karl Johans gate 35 
Dørene åpner 20.00. Konsert 21.00, to sett
Trikk til Nationaltheatret / Tinghuset.
T-bane til Stortinget / Nationaltheatret

SUPRIYA NAGARAJAN LULLABY OSLO 
Vuggesanger fra hele verden i Oslo

Den britisk-indiske vokalisten og komponisten Supriya Nagajaran har med sitt 
“Lullaby Oslo”-prosjekt til Ultima. Hun har forsket i og samlet et bredt utvalg  
av vuggesanger fra en rekke forskjellige kulturer, områder og nasjonaliteter 
representert i Oslo, og gjort lydopptak av lokalbefolkningen som synger dem. 
Sammen med feltopptak fra urbane og landlige omgivelser rundt Oslo danner 
disse stemmene råmaterialet for denne installasjonen og forestillingen. 

VUGGESANGER PÅ 
SENTRALEN 

ULTIMAFESTIVALEN
www.ultima.no  
Gymsalen, Sentralen
Øvre Slottsgate 3 
15.00
All transport til Stortinget
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IGNAS KRUNGLEVICIUS RIOT (INSTALLASJON)
Bevissthet sprer seg for å fylle tilgjengelige rom, mener den litauiske 
Oslo-baserte kunstneren Ignas Krunglevicius. I denne lydinstallasjonen forsøker 
han å fremkalle en slags enhet som aldri før har eksistert. Krunglevicius, født 
i Litauen i 1979, er aktiv som billedkunstner og komponist. Han jobber med 
installasjoner, performance og film i tillegg til musikk. Installasjonen er en del 
av Ultimafestivalen, og kan oppleves også 15. + 17. september i Hvelvet på 
Sentralen.

KRUNGLEVICIUS PÅ 
SENTRALEN

SENTRALEN
www.ultima.no  
Hvelvet, Sentralen
Øvre Slottsgate 3 
17.00
All transport til Stortinget

KARLHEINZ STOCKHAUSEN STERNKLANG
Karlheinz Stockhausen komponerte det monumentale Sternklang i 1971. 
Stykket blir kalt “parkmusikk for fem grupper” og kan vare opptil tre timer. 
Det vil bli fremført ved fem adskilte “stoppesteder” i skulpturparken på Ekeberg. 
Publikum kan bevege seg fritt mellom stoppestedene, som åpner for et mangfold 
av opplevelser etter hvert som verket utfolder seg. 
Med Nordic Voices med Andreas Fischer og studenter fra Norges musikkhøgskole.

I samarbeid med Norges musikkhøgskole og Ekebergparken.

STOCKHAUSEN: 
STERNKLANG 

SENTRALEN 
www.ultima.no 
Ekebergparken 
Fra 20.00
Trikk 19
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Classic Album Sundays gjør en “fredagsspesial” og presenterer, med Kent Horne 
og Colleen “Cosmo” Murphy (UK), tre fantastiske plater som på hver sin måte 
har satt sitt preg på musikkhistorien. 

19.00:  Nirvana – Nevermind (Geffen Records, 1991)
20.30:  Manuel Göttsching – E2-E4 (Inteam Records, 1984)
22.00:  Stevie Wonder – Songs In the Key of Life (Tamla Motown, 1976)

Skru av mobiltelefonen, len deg tilbake og lytt til en albumklassiker mens vi 
demper lyset og skrur opp volumet på et utover-det-vanlige bra lydanlegg.  
Plass til 80 personer, først til mølla. 

CLASSIC ALBUM SUNDAYS    

KULTURHUSET
www.classicalbumsundays.com 
www.facebook.com/CASoslo
Youngstorget 3 
19.00–03.00 
All transport til sentrum 

NyMusikk bruker pianoet som står i Østbanehallen, men i stedet for å holde en 
tradisjonell konsert, gjøres det om til en installasjon. 
Sett deg ned ved pianoet og skap helt nye lyder! 

Pianoet vil bli preparert med mange forskjellige dingser og i kombinasjon med 
live-elektronikk, lager også pianoet lyd av seg selv! 
  

PREPARKERT PIANO 

ØSTBANEHALLEN
www.nymusikk.no 
Oslo Sentralstasjon
18.00–21.00
All transport til Østbanehallen 
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Ivan Mazuze og hans kvintett presenterer progressiv afrikansk jazz på sitt beste. 
Melodiene er inspirert av sør-afrikansk musikk iblandet moderne perkusjons- 
tradisjon. Dypt forankret i jazzens harmonikk, og med en rytmeseksjon 
bestående av elektrisk bass, gitar og akustisk piano som grunnpilarer, 
improviserer Mazuze i et landskap som beveger seg mellom jazz- og det 
afrikanske urbane lydlandskapet.

Aldersgrense 18 år 

KONSERT MED  
IVAN MAZUZE QUINTET 

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

Kevin Mbugua med artistnavnet Kevzta, begynte som danser i hiphopmiljøet i 
Oslo. I dag er han sanger, låtskriver og poet. 
Bandet hans spiller en miks av pop, funk, soul og afrikanske rytmer. 
Kevzta spiller to sett – 20.00 og 22.00

KONSERT MED KEVZTA 

NORDIC BLACK THEATRE
www.nordicblacktheatre.no
Cafeteatret, Hollendergata 8 
20.00–00.00
Buss 37 til Politihuset. Trikk 18 og 19 
til Munkegata. T-bane til Grønland 
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Live Jukebox er en campingvogn som er bygget om til en intim mobil konsert- 
arena. I kveld kan du få en minikonsert med en kvartett fra Det Norske Solist-
kor i Jukeboxen på Youngstorget. Velg sanger fritt fra jukeboxmenyen vår! 
Fire til ti personer om gangen. 

Det Norske Solistkor ble etablert i 1950 med det formål å være et elite-
ensemble med de høyeste kunstneriske mål for framføring av kormusikk, og har 
en unik posisjon i norsk kulturliv. 

LIVE JUKEBOX 
 

YOUNGSTORGET
www.solistkoret.no 
Youngstorget
17.00–21.00
Buss 30, 31, 34 eller 54 til Brugata. 
Trikk 11, 12, 13 eller 17 til Brugata

Musikk på Majorstuen hjelper deg til å ta et realistisk valg om å bli musiker.
I regi av Musikkskolen Barratt Due, Juniorensemblet Barratt Due, 
Barneorkesteret Barratt Due, skolekorps og skoleorkestre i Oslo og Lørdagsskolen 
Oslo Musikk- og kulturskole. 

Konserter, teori- og korworkshops, og åpne spilletimer. 
 
Anbefalt aldersgrense: 8-15 år

DRØMMER DU OM Å  
BLI MUSIKER?

MAJORSTUEN SKOLE
www.barrattdue.no/nor/
musikk_pa_majorstuen_skole/  
Bogstadveien 74 
17.00–22.00
T-bane, trikk eller buss til Majorstuen
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Opplev #etlittannerledesorkester fra innsiden og sitt sammen med oss, inne i 
orkesteret, mens vi øver! Vi øver i Levinsalen fra 12.00 til 14.00.
Underholdningsorkesteret består av unge profesjonelle musikere, studenter fra 
Norges Musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Vi er et litt annerledes 
orkester, med integrert band og vokalister.

Maksimalt 25 plasser i orkesteret, men alle får tilgang til salen.

ÅPEN PRØVE MED  
#ETLITTANNERLEDESORKESTER

NORGES MUSIKKHØGSKOLE 
www.underholdningsorkesteret.no
Slemdalsveien 11   
12.00–14.00
T-bane og trikk 11, 12, 19 til Majorstuen.
Buss 20, 25, 28, 45, 46, F1 til Majorstuen

21.00: DANIELA REYES
Reyes kombinerer det uskyldige med det mektige i sin ærlige, akustiske  
opptreden. Ved bruk av loopstasjon skaper hun et bredt lydlandskap og et
barnslig, men tankefullt univers.

22.00: AVA
Ava er artist og låtskriver, fra Nord-Norge, men vokst opp i Østfold. Gjennom 
mange år som liveartist har hun utviklet et særegent musikalsk uttrykk, fundert 
i singer/songwriter-tradisjonen. Denne kvelden kommer hun med fullt band!

KONSERT MED 
AVA OG DANIELA REYES 

SUB SCENE 
www.subscene.no
Rosenkrantz’ gate 17
20.00–23.30
Trikk til Nationaltheatret.
Buss til Eidsvolls plass
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Palace of Pleasure ga ut debutalbumet “Release the pleasure” på egen label 
i 1996, etter noen røkfylte år i øvingslokalet. Albumet fikk mye pen omtale i 
musikkpressen, og POP spilte på Quartfestivalen samme år, hvor bandet bestakk 
Massive Attack-vokalist Nicolette med rot-trøndersk HB, slik at hun inkluderte 
dem på sin DJ:kicks-CD året etter.

Bandet har en entusiasisk fanbase, de har vunnet Spellemannspriser for beste 
dance-album og Singlen Love-hate 10-0 ble A-listet av Petre.

PALACE OF PLEASURE PÅ 
MÅNEFISKEN! 

MÅNEFISKEN
www.eddyskitchen.com/www.månefisken.no
Sagveien 23 A
20.00–02.00 
Trikk 11, 12, 13 til Biermannsgate. 
Buss 21 til Sannergata

Musikkpedagogene Oslo gjentar fjorårets braksuksess – konsertmaraton! 

24 musikere fremfører klassiske stykker, og avslutter med kubanske rytmer.
Medv.: Irena Banjeglav, Cecilie Barratt-Due, Esther-Marie Bastrup, 
Torhild Fimreite, Alejandro Gispert, Karen Greve, Trine Gunnerud, 
Ingrid Iversen, Geir Johansen, Ary Kim, Daniel Lazar, Kristin Lunde, 
Katja Maiwald, Iskra Mantcheva, Anne Eline Riisnæs, Elena Shalneva, 
Einar Steen-Nøkleberg, Ida Sundell, Elisabeth Tandberg, Tove Træsdal, 
Esther Videsott, Berit Walaas, Lennart Wolfgramm og Helene Wold.

KLASSISK 
KONSERTMARATON 

MUSIKKPEDAGOGENE OSLO 
www.omlf.no
Josefinesgt 15, inngang Underhaugsveien 
19.00–23.00
Trikk til Bislett eller Homansbyen.
Buss til Bislett eller t-bane til Majorstuen
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HVASKJER er et nytt tilskudd til Oslo-kulturen. Vi holder til på kulturhuset 
Soria Moria på Torshov og er stolte av å bidra på Oslo kulturnatt 2016 med 
følgende artister:

SINDRI har vært mest kjent som frontmann i Dog Almighty. Han blir ofte 
sammenlignet med artister som Jeff Buckley, Tool og Seigmen. Sindri høres 
ut som et helt symfoniorkester, til tross for at det bare er han og en kasse-
gitar på scenen. Med seg har han Luis Landa Schreitt på perkusjon og den 
eminente kunstneren Kråker.

SUNSETS GROOVE består av Emilio Grueso fra Spania (tangenter), 
Carlos Steinmann fra Mexico (gitar), Javier Albarrán fra Spania (bass) og 
Luis Landa-Schreitt fra Honduras/Tyskland (trommer). De spiller egen-
komponert instrumental musikk: groovy funk/soul i spedd en liten anelse 
flamenco.

GURO er 24 år gamle Guro Marstad fra Melhus. Med en fot i Trøndelag og en 
i amerikansk soul, har Guro skapt sjangeren trøndersoul! Nå slipper hun sin 
første soloplate i forbindelse med Kulturnatt på Hvaskjer, som er spilt inn i 
Stable Studios i Oslo og produsert av Leif Johansen (A-ha, Phenomena, Rita 
Eriksen).

LUDVIG er et band som ble etablert av komponist og låtskriver Truls Ludvig 
Johnsen (Tuba Tuba, Kåre K trio) sommeren 2011. Musikken kan beskrives 
som en alternativ variant av folk/pop, med fengende melodier og detaljrike 
arrangementer.

HVA SKJER 

KULTURHUSET HVASKJER
www.hvaskjertorshov.no 
Vogtsgate 64  
19.00 – 03.00
Første konsert starter kl. 20.00. 
Trikk 11, 12 og 13. Buss 20 og 30
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20.00–21.30: OPERAPERLER 
I kveld åpnes atter dørene for publikum i et av byens eldste hus. 
I annen etasje er Musikk & Scenehuset, en ny konsertarena i Oslo. 

Her kan publikum nyte noe godt i glassene samtidig som lekne operasangere 
boltrer seg med kjente operaarier.

OPERA TIL FOLKET

MUSIKK- OG SCENEHUSET
www.operatilfolket.no
Christiania Torv 1  
19.00–24.00
Alle T-baner til Stortinget stasjon. 
Trikk 12 til Christiania Torv

22.00–23.00 Operahistorien på 60 minutter
Velkommen til et operashow du aldri før hatt sett maken til! Kanskje finner du 
noen nye favoritter, eller plukker opp noen opera-fun-facts?

PublikUng er en organisasjon som formidler scenekunst og klassisk musikk til 
et ungt publikum. Den er for alle mellom 18 og 30. 

PÅ PUB MED PUBLIKUNG  

MUSIKK- OG SCENEHUSET 
Christiania Torv 1 
19.00–24.00
Alle T-baner til Stortinget. 
Trikk 12 til Christiania Torv
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Dagens øvere er morgendagens pophistorie! Under Oslo kulturnatt får du se noen 
av dem som øver jevnt og trutt på Øvingshotellet i dag, og som kanskje får plass 
på Popsenterets vegger en gang i fremtiden. Konsertene spilles på  
Popsenteret mellom 20.00 og 23.00. Baren åpner 19.00. 

SCHOUS KULTURBRYGGERI 
LIVE!

POPSENTERET
www.popsenteret.no / www.ovingshotellet.no
Trondheimsveien 2
17.00–23.00
Trikk 11, 12, 13 til Schous plass.  
Buss 30 og 31 til Heimdalsgata

17.00:  Åpent hus
18.00:  Kokkene serverer smakebiter fra menyene våre 
19.30:  Gamle Logen, Musikk på Majorstuen og Barratt Due, inviterer til konsert

Majorstuens musikkelever serverer en vrimmel av vidunderlige stykker sammen 
med Juniorensemblet Barratt Due. Det blir soloinnslag, kammermusikk og  
orkestre. 

GAMLE LOGEN

GAMLE LOGEN
www.gamlelogen.no
Grev Wedels plass 2  
17.00–21.00
Trikk 12, 13 til Konges gate. 
Buss 30, 31 til Dronningens gate
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HV-festival og vaffelnach i Gamlebyen. Haralds vaffel feirer etableringen av hele 
Norges vaffelsjappe #1!! Det blir mæd vaffelhype, topp vaffelstemning og superfet 
musikkunderholdning. 

HV-FESTIVAL

HARALDS VAFFEL
www.facebook.com/Oslosbestevafler
Friområdet mellom Munkegata og 
Schweigaards gate 
17.00–22.00 
Vaffelnach fra 22.00, i Schweigaards gt. 53

Velkommen til UMN FreeStyle Booth!

UMNs musikkstudio er en av kjerneaktivitetene våre, hvor magien finner sted. 
På Kulturnatten åpner vi dørene og deler dette med publikum. Britiske Lou 
Kastro fra “Respect. Incorperated. Creative. Order.” legger til rette for innspilling 
(ca. 4 min per pers). Dette blir lagt ut på vår SoundCloud-bruker, slik at du og 
andre kan nyte innspillingen din! 

Alle sjangre er velkomne! Ingen aldersgrense.

FREESTYLE BOOTH!

UNGDOM MOT NARKOTIKA
www.umn.no
Torggata 1 
19.00–23.00 
All transport til Jernbanetorget 
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TIDAL og Kulturetaten inviterer til Silent Disco midt i Oslo sentrum, på 
Fridtjof Nansens plass foran Rådhuset (ikke sjøsiden).

En DJ spinner plater, mens du og vennene dine danser i solnedgangen.

Hva er Silent Disco?
En fest der du får låne trådløse hodetelefoner. Det blir full trøkk på dansegulvet, 
men likevel helt stille.

SILENT DISCO

TIDAL
www.tidal.no
Fridtjof Nansens plass 
(foran Rådhuset, IKKE sjøsiden)
20.00–22.00
T-bane, buss og trikk til Nationaltheatret

Test ut solistrommene og bandrommene våre helt gratis! 
Øvingsrom kan du booke her: booking@ovingshotellet.no. 
For at alle som ønsker det skal få anledning til å øve denne kvelden, frigir vi 
rommene hvis man ikke har møtt opp 30 min. ut i bookingen. 

22 bandrom / 17 solistrom

GRATIS ØVING! 

ØVINGSHOTELLET
www.øvingshotellet.no 
Trondheimsveien 2, bygg H  
17.00–21.00
Trikk 11,12,13 til Schous plass.  
Buss 30 og 31 til Heimdalsgata



WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 15

17.00:  Grorudskolenes strykeorkester  

17.20:  Rødtvet skoles sangkor

17.40:  Barnekorene i Grorud menighet

18.00:  Ammerud skoles musikkorps - asp./jr.

18.20:  Ammerud skoles musikkorps - hovedkorps

18.40:  Grorud skoles musikkorps

19.00:  Smutten musikkstue og Rødtvet storband 

20.00:  Sangkoret Vox 

20.30:  Damekoret Steinbrudene

21.00:  Grorud veterankorps

Få omvisning i kirken og se utsikten fra kirketårnet. 
Vaffelservering. 

GRORUDNATT

GRORUD KIRKE
www.kirken.no/grorud
Pastor Blaauwsvei  
17.00–22.00
T-bane 5 (Vestli) til Grorud stasjon, 
5 minutter å gå til kirken via Grorudveien
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Domkirken ønsker velkommen til åpen kirke med konserter hele kvelden. 
Hver hele time blir det en 25 minutters kor- eller orgelkonsert. 
Kirken er åpen hele natten.

16.30  Fredagsmesse 
 Valborg Orset Stene, prest

17.00  Orgelkonsert 

18.00  Oslo domkirkes guttekor 
 David Maiwald dirigent 
 “Edvard møter Edward, musikk av E. Grieg og E. Elgar”  

19.00  Consortium Vocale 
 “Historia Sancti Olavi Gregoriansk sang fra olavsmusikken”

20.00  Oslo domkirkes ungdomskor 
 Sindre Bjerkestrand, dirigent 
 “Unge kveldstoner” 

21.00  Schola Cantorum 
 Tone Bianca Sparre Dahl, dirigent 
 “Stabat Mater. A. Dvorak”, “A capella mot natt”

22.00  Schola Cantorum 
 Tone Bianca Sparre Dahl, dirigent
 “Stabat Mater. A. Dvorak”, “A capella mot natt”   

23.00  Orgelkonsert 
 Kåre Nordstoga, orgel 
 “Orgelkoraler for natten”

KULTURNATT I DOMKIRKEN 

OSLO DOMKIRKE
www.oslodomkirke.no
Karl Johans gate 11  
16.00–06.00
Trikk eller buss til Stortorvet. 
T-bane til Jernbanetorget
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18.00:  Musikk av Chaminade, Fauré, Gaubert, m.m.
 Björn Rapp (fløyte) og Colin Smith (klaver) 

19.30:  “Jazz Organ Experience”, improvisasjoner over salmer, spirituals og 
 folketoner v/Colin Smith (orgel)

21.00:  “Bønn i natt”, bønner av Hellige Birgitta (1300-tallet, Europas 
 skytshelgen og Sveriges første kvinnelige forfatter) tonesatt og fremført  
 av Eli Helland, med Stig Hvalryg (bass)

 

KONSERT I KAMPEN KIRKE 

KAMPEN KIRKE
www.kirken.no/kampen
Bøgata 1 
18.00–22.00 
Buss 60 til Kampen kirke. 
T-bane til Ensjø 

Et mangfoldig klassisk program under ledelse av Marilena Zlatanou.
• Arkadiakoret med gresk kormusikk som spesialområde, fremfører 
 “O Akathisthos Imnos” av Christos Leontis – et verk til ære for Maria, basert 
 på den tradisjonelle diktningen fra 3. hundretallet, av Ioannis Chrysostom.
• Pianisten/ organisten Stefan Ibsen Zlatanos spiller komposisjoner av Liszt. 
• Kammerkoret Coro Misto fremfører Johann Sebastian Bach “Jesu Meine Freude” 
 og Knut Nystedt “Immortal Bach”
• Middelaldermusikk Vox Antiqua: Pilegrimssanger fra Nidaros, Santiago de 
 Compostella og Monserrat

KLASSISKE SKATTER
I GAMLE AKER KIRKE

GAMLE AKER KIRKE
www.zlatanou.net
Akersbakken 26
19.30–21.30
Buss til St. Hanshaugen, Stensberggata 
eller Telthusbakken
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Stolene er fjernet og erstattet med puter og madrasser i intime Capella Johannea 
i Majorstuen kirke. Videoprojektorer rettet mot taket besørger live visuals akkom-
pagnert av ambient elektronisk musikk. I løpet av fire timer kan publikum komme 
og gå, legge seg ned, lytte og se på hva som rører seg oppe i kuppeltaket. 

Kom og opplev Oslos skjulte perle! 
Musikk og visuals ved Sigurd Ytre-Arne og Kristoffer Lislegaard.

CHURCHILL PÅ 
MAJORSTUA+

MAJORSTUEN KIRKE
www.majorstuapluss.no
Kirkeveien 84 
19.00–23.00
20-bussen til Marienlyst.
T-bane til Majorstuen 

Her spiller koret en viktig rolle da nesten alt i gudstjenesten synges. 

“Magnificat” (Marias lovsang) og “Nunc Dimittis” (Simeons lovsang) og psalter-
salmer, men også vekselsbønnene synges.

St Edmund’s Church i Møllergata ble tegnet av Paul Due i Nygotisk stil og oppført i 
1883–84. Kirken vil være åpen for besøk 17.00–19.00

EVENSONG/ ÅPEN KIRKE

ST. EDMUNDS CHURCH 
www.osloanglicans.no
Møllergata 30 
17.00–19.00 
Trikk eller buss til Brugata.
T-bane til Stortinget eller Jernbanetorget 
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HØSTUTSTILLINGEN OG OPPDAGELSESREISE

Hva rører seg bak lukkede dører, i kjeller og på loft? 
Se Høstutstillingen og bli med på en spennende oppdagelsesreise i et hus med 
mye historie og mange mørke kroker. 

Gratis inngang fra 21.00–01.00. 
Omvisninger 22.00, 23.00 og 24.00.

Arrangør Høstutstillingen: Norske Billedkunstnere.
Forhåndspåmelding omvisning: booking@billedkunst.no. Mrk. Oslo kulturnatt.

HØSTUTSTILLINGEN 
STATENS KUNSTUTSTILLING 

KUNSTNERNES HUS   
www.høstutstillingen.no 
Wergelandsveien 17   
21.00–01.00
Linje 11, 17 og 18 til Holbergs plass. 
T-bane til Nationaltheateret

18.30 St. Hallvard-guttene synger konsert i Grønland Kirke

Koret går i kor-prosesjon fra Grønland til slottskirken på Festningen.

20.00 synger koret i Slottskirken på Akershus festning
Du får blant annet høre Pablo Casals takkekomposisjon, Salve Montserratina, 
som han skrev til klosteret i Montserrat etter å ha skjult seg der under krigen. 
Stykket er en vakker utbrodering av den kjente gregorianske hymnen Salve 
Regina. I tillegg får vi slagere som Ave Verum av Mozart og Alta Trinita med mer.

www.st.hallvard-guttene.no

St.Hallvard-
guttene

ST. HALLVARD-GUTTENE

GRØNLAND KIRKE OG SLOTTSKIRKEN
www.st.hallvard-guttene.no
Grønlandsleiret 31 
18.30–21.00 
Buss 37 eller trikk 12 til Politihuset 
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10.00-23.00: FOTOBOKFESTIVAL OSLO, YOUNGSTORGET
Utstillinger med nordisk fokus samt finalistbøkene fra Nordic Dummy Award 
og Dummy Award Kassel. 

20.00–21.00: PRISUTDELING NORDIC DUMMY AWARD 2016 
www.nordicdummyaward.no

12.00–23.00: FOTOGALLERIET, MØLLERGATA 34
For a gentle song would not shake us if we had never heard a loud one, 
Helene Sommer, Jacob Kirkegaard, Janet Biggs, Katja Aglert, Lasse Lecklin, 
Mette Tronvoll, Tonje Bøe Birkeland, Ulla Schildt. 
www.fotogalleriet.no

12.00–22.00: MELK, WALDEMAR THRANES GATE 51
Ole Martin Lund Bø
www.melkgalleri.no

10.00–22.00: FOTOGRAFIENS HUS, RÅDHUSGATA 20
Bård Ek
www.fotografiens-hus.no

FOTOBOKFESITVAL OSLO   

FOTOGRAFIENS HUS
www.fotobokfestivaloslo.no
10.00–23.00
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Ryszard Warsinski-utstillingen hos Blomqvist Kunsthandel forlenges og vi inviterer 
i anledning Oslo kulturnatt til en runde i utstillingen og en dialog om kunstneren 
med fokus på prosesser på papir kl 20.00.

Nedre sal krydres med andre bilder fra norsk kunsthistorie.

RYSZARD WARSINSKI   

BLOMQVIST KUNSTHANDEL
www.blomqvist.no
Tordenskiolds gate 5  
11.00–22.00
Buss til Rådhusplassen.  
T-bane til Nationaltheatret/ Stortinget

QB Gallery kickstarter siste helg av solutstilling med Josefine Lyche under 
Oslo kulturnatt. Kunstneren vil være tilstede, og det blir musikk, noe å drikke, 
og mulighet til å fordype seg i kunsten. Utstillingen viser maleri, silketrykk og 
skulptur av Josefine Lyche.

Samarbeidspartnere: Oslo Gallery District, Willas Contemporary og Blomqvist 
Kunsthandel. Signerte bøker tilgjengelige i vår bookshop. 
Omvisning i utstillingen hver hele time fra 19.00–21.00. 

Aldersgrense 18 år.

SOLUTSTILLING MED 
JOSEFINE LYCHE 

QB GALLERY  
www.qbg.no
Tordenskioldsgate 5 
18.00–22.30
Ta t-bane/trikk til Nationaltheatret. 
Buss til Rådhuset
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18.30: 
KUNSTNERSAMTALE 
MED HÅKON ANTON FAGERÅS OG JARLE STRØMODDEN

19.00–21.00: 
OMVISNINGER HVER HALVTIME 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.

21.00: 
KONSERT MED PÅL ANGELSKÅR
Angelskår (f. 1973) er mest kjent som vokalist, gitarist og låtskriver i bandet 
Minor Majority. Med låter som Dancing in the backyard, She Gave Me Away 
og  Come Back to Me var de med på å definere 2000-tallets musikalske Norge. 
Angelskår har gitt ut to soloplater, og har et distinkt uttrykk i skjæringspunktet 
mellom folk og pop/rock. 

Konserten finner sted i museets vakre borggård.

KONSERT MED PÅL ANGELSKÅR 
OG OMVISNINGER I 
VIGELAND-MUSEET

VIGELAND-MUSEET
www.vigeland.museum.no
Nobels gate 32
18.00–23.00
Trikk 12 og buss 20 til Frogner plass
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Edvard Munchs 11 malerier i Universitetets aula er den eneste utsmykkingen 
av maleren som fremdeles er i sin opprinnelige sammenheng. På Kulturnatten 
kan du få se disse spektakulære bildene. Gjennom historien har det vært store 
diskusjoner, uenighet og til og med slosskamper på aulatrappen. Her vil du få 
du høre om Aulaens noe brogede historie. Kunstforvalter Ulla Uberg leder deg 
gjennom historien. 

MUNCH OG KONSERT 
I AULAEN 

UIO / AULAEN - DOMUS MEDIA 
www.uio.no/kultur
Karl Johans gate 47  
19.00-20.30 Miniforedrag og konsert 
Trikk, buss og T-bane til Nationaltheateret. 
Trikk til Tullinløkka

Velkommen til en av Oslos best bevarte hemmeligheter!  Museets hovedattraksjon 
er et dunkelt, tønnehvelvet rom dekket av fresker. Det 800 m2 store maleriet Vita 
beskriver i dramatiske scener menneskets liv fra unnfangelse til død. 

19.00: KONSERT MED ZOTORA 
(Mausoleet stenges for besøk under konserten, ca 20 min). 
Zotora er en av pionerene blant Europas didjeridoospillere. Didjeridoo er et av 
verdens eldste instrumenter og det sies å være moren til alle blåseinstrumenter.

Om billettreservasjon, se her: www.facebook.com/emanuelvigeland.

KONSERT MED ZOTORA 

EMANUEL VIGELAND MUSEUM   
www.emanuelvigeland.museum.no 
Grimelundsveien 8   
18.00–23.00
T-bane 1 Frognerseteren til Slemdal stasjon. 
Buss nr. 46 til Grimelundsveien
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KUNST PÅ 
ARBEIDSPLASSEN 

KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN  
www.kpa.no
Nannestadgata 7
18.00–22.00
Buss 37 til Kjølberggata. 
T-bane til Tøyen eller Ensjø

Tradisjonen tro inviterer vi byens befolkning til våre lokaler på Kampen, 
hvor KpA stiller ut nylig innkjøpte verk av blant andre Marie Buskov, 
Marthe Elise Stramrud, Anders Sletvold Moe, Tina Jonsbu, Ivan Galuzin og 
Marte Karen Kampen.

19.30 får vi besøk av Pikekoret som skal holde en minikonsert for oss i 
bakgården med gode gamle poplåter. Forfriskninger fra 19.00.

Velkommen!

19.00: SAMTALE MELLOM KUNSTNER VANNA BOWLES OG 
KUNSTKRITIKER MONA GJESSING.

Vanna Bowles´ arbeider består av tegning, skulptur, performance og installasjon. 
Tematisk  befinner hun seg i grensene mellom natur og kultur, tilstedeværelse 
og ubevissthet, og hun skaper en ambivalens i forhold til disse motsetningene. 
Bowles´ formspråk er figurativt og surrealistisk.  

Arrangementet er en del av Vanna Bowles utstilling ”Shield and rupture” på 
Kunstplass [10] som består av tegninger og installasjoner. 

SHIELD AND RUPTURE  

KUNSTPLASS [10]
www.kunstplass5.no
Rosteds gate 10  
19.00–21.00
Buss 34 og 54 til Møllerveien
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Oslo Kunstforening har gleden av å invitere til Magnus Wallins første separat-
utstilling i Norge. 

Magnus Wallin (f. 1965), ble uteksaminert fra Kunstakademiet i København i 
1995, og har stilt ut i Veneziabiennalen og i en rekke viktige museer i Europa, 
Japan og USA. Han bor og arbeider i Malmö. Wallin har tidligere stilt ut ved 
Nasjonalmuseet i 2005 og 2011, på Vestfossen i 2005 og 2008, samt ved 
Kistefos-Museet i 2007. 

MAGNUS WALLIN  

OSLO KUNSTFORENING
www.oslokunstforening.no
Rådhusgaten 19  
12.00–22.00
T-bane til Stortinget. Trikk 12 til Christiania 
torv. Buss 74 til Rådhusgata 

Offisiell åpning av ’Inherit the Dust’ av Nick Brandt! 

Han forelsket seg i dyrene og landskapet da han filmet Michael Jacksons 
“The Earth Song”. Tre år etter utgivelsen av triologien “On This Earth, A Shadow 
Falls Across the Ravaged Land”, har Nick Brandt vendt tilbake til Øst-Afrika for 
å dokumentere eskalerende forandringer. 

Boksignering i vår bookshop og omvisning i utstillingen hver hele time fra 
19.00–21.00.

UTSTILLING
’INHERIT THE DUST’

WILLAS CONTEMPORARY 
www.willas.com
Tordenskioldsgate 7 
Galleriet holder åpent til kl 22.00
Buss til Rådhusplassen. T-bane til 
Nasjonalmuseet eller Stortinget
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To separatutstillinger:
GABRIELLA GÖRANSSON: TRIBUS og CARL MARTIN HANSEN: SWAY

Kollektiv historieskriving: Alle som har personlige bidrag fra feks tiden da UKS 
holdt til her, oppfordres til å dele sin historie. Historiene skrives ned og puttes i en 
boks, og vil inngå i BOAs prosjekt der vi dykker ned i den nære kunsthistorien.
Se kjeller og loft som har rommet anatomikammer, atelier for Brynjulf Bergslien og 
Gustav Vigeland, og Geneverbryggeri med grisehold på 1700 tallet som var bosted 
for byens bøddel.

UTSTILLING, HISTORIE-
SKRIVING OG VANDRING  

BOA, BILLEDKUNSTNERNE I OSLO 
OG AKERSHUS
www.b-oa.no 
Rådhusgata 19, Anatomigården 
18.00–22.00
Buss, trikk og t-bane Rådhusplassen

Velkommen til Munchmuseet og Jasper Johns+Edvard Munch-utstillingen!

18.00: Familieomvisning

18.00-21.00: Drop-in verksted for alle

19.00: Temaomvisning “Mellom klokken og sengen”. 
Abstraksjon og figurasjon hos Johns og Munch.

20.00 Temaomvisning “Hamskifter. Sex, død og livets kretsløp.”

JASPER JOHNS+
EDVARD MUNCH 

MUNCHMUSEET
www.munchmuseet.no
Tøyengata 53 
18.00–22.00
T-bane eller buss 20 til Tøyen
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Utstilling av Kjetil Skøien.

20.00: Performance: Første og siste setning av Kjetil Skøien
Suppekjøkken med gratis suppe så lenge det rekker.

UTSTILLING OG 
PERFORMANCE  

LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE
www.lnm.no
Kongensgate 2, inngang Bankplassen  
18.00–22.00
T-bane til Stortinget eller Jernbanetorget. 
Trikk til Stortorget. Buss til Kongensgate

Velkommen til kulturnatt på Astrup Fearnley Museet! 

Bli kjent med Renzo Pianos vakre arkitektur og våre aktuelle utstillinger. 
Her kan du lære mer om kunstverkene gjennom ti minutters kunstprat, og alle 
barn inviteres til å være kunstdetektiver med vår rebus. 

Museumsbutikken har supre tilbud på kunstbøker, og gir kr. 100 i rabatt ved 
innmelding i Kunstklubben* (i tillegg til gratis praktbok om museet og 
samlingen).

*Gjelder ikke U25-medlemskap

KUNSTPRAT OG 
BARNEREBUS 

ASTRUP FEARNLEY MUSEET 
www.afmuseet.no
Strandpromenaden 2, Tjuvholmen
16.00–21.00 
Buss 54 og 21 til Bryggetorget. 
T-bane til Nationaltheatret 
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18.00:  “Vakkert og eksotisk” Omvisning i “Japanomania”
20.00:  “Landskap og natur med et nytt blikk” Omvisning i “Japanomania”
21.00:  I Livets dans, Maleriets toner fra renessanse til modernisme
 En omvisningskonsert med KoriOslo og kunsthistoriker 
 Frithjof Bringager

I JAPANS TEGN!

NASJONALMUSEET
NASJONALGALLERIET 
www.nasjonalmuseet.no
Universitetsgt. 13   
17.00–22.30
Ale ruter til Nationaltheatret og Tullinløkka

17.00–21.00: Familieverksted i samarbeid med Utstillingsguiden For Oslo.   
19.00–23.00: Laurie Andersons, Heart of a Dog, 1.15 min. Loopes x 3
Et personlig og hjertevarmt filmessay om menneskets beste venn. Det som i 
utgangspunktet er en fortelling om hennes avdøde terrier Lolabelle, rommer 
en strøm av refleksjoner rundt eksistensielle temaer som kjærlighet, 
drømmer og tap, og om ettervirkningene av terrorangrep. 

DJ spiller plater Kl. 21:00 – 23.00

MELLOMSTASJONEN  

NASJONALMUSEET 
MELLOMSTASJONEN 
www.nasjonalmuseet.no
Brynjulf Bulls plass 2  
21.00–23.00
Trikk 12 til Vestbaneplassen 
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18.30: COSPLAYSHOW 
Dans, kort introduksjon til hva cosplay er. Catwalk. 
Kom og møt norske og finske cosplayere i aksjon på museet!
Programledere: Tine Marie Riis og Gigacon

19.30–22.00: KOM OG LAG DIN EGEN COSPLAYEFFEKT. 
Åpen workshop med Tine Marie Riis og Chris Morstad. 
Møt cosplayere som lager sine egne kostymer.

COSPLAY

NASJONALMUSEET
KUNSTINDUSTRIMUSEET
www.nasjonalmuseet.no
Kunstindustrimuseet, St. Olavs gate 1  
17.00–22.00
Buss 37 til Nordahl Bruns gate

Åpning av utstillingen NORSK NATUR, ved Toril Johannessen og Tue Greenfort

18.00: Åpningstaler ved blant andre avdelingsdirektør Sabrina van der Ley
19.00: Performance ved Kwame Aidoo

Fontenefest i skumringen 
20.00–22.00: DJ og god stemning. Salg av drikke.

Kafé Maud og museumsbutikken holder åpent hele Kulturnatten.

NORSK NATUR  

NASJONALMUSEET
MUSEET FOR SAMTIDSKUNST  
www.nasjonalmuseet.no
Bankplassen 4
18.00–22.30
Trikk til Kongens gate. T-bane til Stortinget 



30 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

I TRANSITT

Torshov Transittmottak – hvordan påvirker de bygde omgivelsene 
asylsøkernes opphold i mottak? 

I 2015 søkte mer enn 31 000 personer asyl i Norge. 
Er det en sammenheng mellom arkitekturen asylsøkerne omgis av – 
og identitet, trygghet, politikk og lovgivning? 
Asylsøkere opplever stadig å bli flyttet på. Midlertidige transittilværelser 
kan strekke seg over så lang tid at de oppleves som permanente. 
Hvordan kan arkitekter bidra til å finne nye måter å møte asylsøkeres behov 
i denne perioden på? 

Torshov transittmottak er ett av ti steder verden over som er presentert i 
utstillingen “Om å komme til”. 
Utstillingen er en del av Oslo arkitekturtriennale 2016. 
Medvirkende: 
Torshov Transittmottak / Norsk Folkehjelp, 
OPEN Transformation, 
Ruimteveldwerk, 
Eriksen Skaaja Arkitekter, 
Makers’ Hub 

Arrangementet varer fra 19.30–21.00
Museet er åpent fra 11.00–22.00

Anbefalt aldersgrense: Voksne

I TRANSITT  

NASJONALMUSEET
ARKITEKTUR   
www.nasjonalmuseet.no   
Bankplassen 3   
19.30–21.00
Trikk til Kongens gate. T-bane til Stortinget  
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Velkommen til kunstutstilling og sosialisering på Fortet/GSF Kulturhus!
Utstillingen er kuratert av Renata Aleksejunaite Christensen og Iris T Korsnes.  
Utstillere i år er: Lars Johan Mortensen-maleri, Roger Jensen-grafittikunst
Yildis Yalcin- installasjon, Mariann Henriksen-tegning, Iris T. Korsnes-tegning
Renata Aleksejunaite Christensen-installasjon, Roberto Caccam-maleri/installasjon
Clemens Vieth-collage, Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen-fotografi
Ruta Naujalyte-tekstilkunst/skulptur.
Disse er også med: Hardkor, DJ Carl Berner Casino og Lars lumpne pølser.

GAMLEBYEN SPORT 
OG FRITID 

GAMLEBYEN SPORT OG FRITID
www.gamlebyen.no 
St. Halvardsgate 4 
19.00–23.00
Buss 70, 74, 34 til Dyvekes bru.
Trikk 18 og 19 til St. Halvardsplass

To kunstutstillinger i Østmarka av Ingeborg Kvame og Siv Bugge Vatne. 
Oppmøte er ved inngangen til Østmarka på Oppsal, ved krysset Hellerudveien /
Solbergliveien. Vandring til kunstprosjektene (10-30 min.). Mat og drikke. 
For voksne, barn og firbente.
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 
naturomgivelser som utstillingskontekst.

Mer info: www.facebook.com/osloutmark

OSLO UTMARK 

OSLO UTMARK  
www.osloutmark.no
P-plass ved veikrysset Hellerudveien / 
Solbergliveien, Oppsal 
Oppmøte 17.00
Buss 76 fra Helsfyr til Solbergliveien
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Galleri 69: Utstillingsåpning 19.00-22.00 - Mir: DJs 21.00-01.00

Galleri 69: Utstillingsåpning! “Strøbelysning fra tilstøtende bygg” Marthe Karen 
Kampen (f.1986 Oslo) arbeider med å materialisere opplevelsen av noe velkjent 
eiendommelig, hvor utenforskap kan bli en kilde til et humoristisk tilsnitt og et 
mørkere alvor. Arbeidsprosessen hennes er intuitiv, men omstendelig. Insister-
ende søker hun kunstnerisk utrygghet og bekjemper komfort i arbeidsprossen. I 
sine seneste arbeider tar hun i bruk motorsag, billakk og akrylspray.
Mir: Karbonbaserte DJs som jobber innen det elektroniske musikkfeltet.

Ingen grense på Galleri 69, 20-års grense på Mir

ALT SKAL BLI BRUNT

GRÜNERLØKKA LUFTHAVN / MIR / 
GALLERI 69
www.lufthavna.no 
Toftesgate 69
Trikk til Schous plass, eller du kan spasere 

Oslo Pilot viser en utstilling med kunstneren Francesc Ruiz. 
Ruiz bruker tegneserieformatet for å lage fortellinger om mennesker og 
samspillet mellom dem. Utgangspunktet for denne utstillingen er eksisterende 
miljøer i Oslo. Det er første gang Ruiz gjennomfører et prosjekt i Norge. 

UTSTILLING HOS OSLO PILOT

OSLO PILOT 
www.oslopilot.no 
Oslo Pilots prosjektrom, Prinsens gate 2  
19.00–23.00 
Trikk 13 til Kongens gate. 
Buss 31 til Dronningens gate
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“Transformations – I went into another room“
Installasjon med lydverk og porselenskulptur.

Under Oslo kulturnatt fremfører kunstnere en konsertperformance der 
Jørgen Frederik Scheel Haarstad fremfører et egenkomponert lydverk, og 
samtidig beveger og lager lyd  med de keramiske objektene i utstillingen. 
Jørgen Frederik Scheel Haarstad er kunstner, keramiker og musiker. 

Utstillingen pågår fra 1. – 18. september.  

SCREENING, KONSERT, 
PERFORMANCE   

RAM GALLERI 
www.ramgalleri.no 
Kongensgate 3  
18.00
Trikk i Rådhusgaten. 
Buss 60 til Vippetangen

Tegnerforbundet galleri er midt i en monteringsperiode for Tegnebiennalen 
2016 og viser derfor tegning i vinduet på Kulturnatten.

UTSTILLING HOS 
TEGNERFORBUNDET

TEGNERFORBUNDET 
www.tegnerforbundet.no
Rådhusgata 17  
17.00–22.00
All transport til Christiania torg, 
Kongensgate, Rådhuset og Stortinget
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Gruppeutstillingen Roaming viser arbeider av kunstnerne Bjarne Bare, Ragna 
Bley, Mercedes Mühleisen, Emma Brack, Joar Nango, Apichaya Wanthiang 
og Sigbjørn Bratlie. Prosjektet åpner for publikum på Kulturnatten og får sin 
finissage med årets Oslo Art Weekend, 14.-16. oktober. Utstillingen er juryert av 
UKS Jury, og kuratert av Johanne Nordby Wernø med Agatha Wara som gjeste-
produsent. 

UTSTILLING HOS UNGE 
KUNSTNERES SAMFUND   

UNGE KUNSTNERES SAMFUND  
www.uks.no
Neuberggata 5, St. Olavs gt 3 og Bispegt 16 
Trikk 19 stopper i nærheten av lokalene 
(Neuberggata: Majorstuen, St. Olavs gate: 
Nationaltheatret, Bispegata: Oslo Hospital) 

17.00–19.00: Workshop for barn, ungdom og voksne 

H12 galleriverkstedet er et kunstgalleri og atelierfellesskap for fire faste 
kunstnere og visningsarena for eksterne kunstnere. 
På Kulturnatten presenteres arbeider innen tegning, maleri, grafikk, foto og 
smykkedesign av gjenbrukte elektroniske komponenter. 

Arbeiderfellesskapet består av Aina Hartmann, Karolina Dworzecka, Farnoosh 
Shahamatdar, Britt Marie Bye  og Hilde Morris . 

UTSTILLING OG WORKSHOP 

H12 GALLERIVERKSTEDET 
www.galleriverkstedet.no
Hegdehaugsveien 12  
16.00–19.00
Trikk 11, 17, 18 til Holbergsplass
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Kom og bak, høst og fest med Flatbread Society og ønsk Seed Journey lykke 
på reisen!

Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant 
jordbruk initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. 
Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsell- 
kollektiv, Oslo Byrøkt og bybonden. Det er en åker med urkorn, levende 
matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, drivhus, kompostering og et skulpturelt 
bakehus.
                    

ET MUSEUM UTEN VEGGER 

LOSÆTER
www.loseter.no
Kongshavnveien i Bjørvika 
17.00–22.00 
Buss til Kongshavn eller Loelva 

“Seed Journey” er en sjøfarts-reise knyttet til kunst i offentlig rom-prosjektet 
Flatbread Society på Losæter. Denne reisen flytter mennesker, ideer og frø med 
redningsseilbåten fra 1895, «Christiania», fra Oslo til Istanbul. En samling med 
frø blir høstet på «Grain Field» på Losæter og tatt med på denne turen. 

Kom og se armadaen av båter på havnen på Sørenga. Sammen sender vi frøene 
avgårde på den fantastiske reisen. 

  

SEED JOURNEY  

LOSÆTER
www.futurefarmers.com/seedjourney/
Kongshavnveien i Bjørvika 
Buss til Kongshavn eller Loelva
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Med kunstverket “Unknown Numbers” som bakteppe, kan du bruke ytrings-
friheten din på flere måter. 

•  Pop-up ytringsvegg: Skriv, tegn eller tag det du har på hjertet
•  Har du noe du skulle sagt? Åpen mikrofon/speaker’s corner
•  Trenger du å rope ut? Vi har ropert/ megafon!
•  60 meter kunst på 30 minutter. Utendørs omvisning om ytringsfrihetshelter
• Performance kuratert av PAO - Performance Art Oslo
• Rabatt-quiz i butikken
• KulturNattmat på Alfred •  Åpne utstillinger hele kvelden

YTRINGSFRIHET 
UNPLUGGED 

NOBELS FREDSSENTER
www.nobelsfredssenter.no
Brynjulf Bulls plass 1, Rådhusplassen  
18.00–23.00
Trikk 12 til Vestbaneplassen  

Kunst har til en hver tid spilt en viktig rolle i fredsarbeid, og under  
Kulturnatten inviterer Norges Fredsråd til dansekunst med Håkon Vadstein.

20.00 og 21.30: “Growth”
20.30: Sofasamtale: Bruk av kunst til politisk påvirkning

“Growth” (ca 15 min) tar opp utfordringer ved utvikling og det å lære av 
fortiden. Stykket er basert på den japanske danseformen butoh, karakterarbeid 
og improvisasjon, og ble utviklet av Vadstein i Japan våren 2015.

NORGES FREDSRÅD 
 

NORGES FREDSRÅD
www.norgesfredsrad.no 
Fredshuset, Møllergata 12
19.00–23.00
T-bane til Stortinget eller trikk/buss til 
Stortorget
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Velkommen til DOGA og til Oslo arkitekturtriennales hovedutstilling 
“On Residence” som vises i DOGAs lokaler. 
Utstillingen “On Residence” utforsker temaer som flyktningestrømmer, 
migrasjon og bostedsløshet, nye former for familieliv og fremmedhet, 
klimaflyktningsituasjonen, turisme og nye teknologier som fremmer ulike 
delingsøkonomier. På Kulturnatten inviterer DOGA til spesialomvisning med 
kjente arkitekter og designere. Velkommen!

17.00-22.00: Åpen utstilling 
18.00: Spesialomvisning

ON RESIDENCE

NORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER 
www.doga.no
Hausmannsgate 16   
17.00–22.00
Trikk 11, 12, 13 og 17 til Hausmannsgate

“Shadowplay” inviterer deg til å delta i skyggelek på Operataket. 
Lag skygger i stor skala samtidig som animerte skygger dukker opp og blander 
seg med dine. “Shadowplay” er laget av den finske kunstneren Jaakko Niemelä.

SHADOWPLAY PÅ 
OPERATAKET 

KULTURBYRÅET MESÉN, 
FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT 
OG DEN NORSKE OPERA OG BALLETT
www.mesen.no / www.finno.no
Operataket, Kirsten Flagstads plass 1
20.00–23.00
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ILLUSTRATØRER SOM SKRIVER/ FORFATTERE SOM TEGNER 
Utstillingens tema er “Illustratører som skriver / Forfattere som tegner”. 
10 kjente, kjære og prisbelønnede skrivende illustratører stiller ut originaler 
og trykk fra bøker de har skrevet og illustrert.

Ved Barnebokfestivalen/ Grafill.

ILLUSTRATØRER/FORFATTERE  

GRAFILL 
facebook.com/barnebokfestival 
Rosenkrantz gate 21
16.00–21.00
Buss 30, 31,70 til Rådhusplassen.
Trikk 12, 13 til Kontraskjæret

Blank Space inviterer deg, dine venner (liksomvenner eller ekte) og kjæledyr 
til Jammies Jam. Vi åpner silketrykk-studioet vårt til alle, spiller musikk, 
tegner litt, spiser snacks og drikker fra kl. 18.00 – 21.00. Dette ække no 
fancy sted, så vi har på oss pysj. Det kan du og! Vi har alt som trengs for å 
tegne og printe, så kom og heng med oss!

Aldersgrense 18

JAMMIE JAM 

BLANK SPACE  
www.blankspaceoslo.com
Smeltedigelen 2 
18.00–22.00
Buss 32 fra Oslo S / Rådhuset, til 
Kværnerbyen
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Ida Hagen skaper unike håndvevde veggtepper, og eksperimenterer med forholdet 
mellom ulike typer garn, farger, former og teksturer. Hun går sjelden ut fra en klar, 
forutbestemt idé, men lar prosessen styre. Ida er svært opptatt av selve håndverket 
og blander tradisjonelle vevteknikker med et moderne formspråk – ofte med humor. 
Hun stortrives alene og uforstyrret foran veven – for å ta på, betrakte og være nær 
myke, rene naturmaterialer. 

På Kulturnatten har Ida salgsutstilling og introkurs i veving. Kurs 19.00–21.00.

VEVA LIVET 

IDA HAGEN 
www.idahagen.no
Trafoen i Frankrikegården 
(ved Mastrups gate 13)
18.00–22.00
Trikk 12 eller 13 til Torshov

Kati Bobaly er tekstilartist og lager store veggtepper av ull.

Toving er en 3000 år gammel teknikk. Hvert teppe Bobaly lager er unikt, håndlaget 
og laget etter den gamle sentralasiatiske teknikken.

På Oslo kulturnatt kan du se arbeidene utstilt i hagen, og besøke atelieet, hvor
det blir vist filmer av arbeidsprosessen.

 

TOVING  

KATI BOBALY 
www.felt-decorations.com
Mogata 20 a  
14.00–19.00
Buss 20, 37, 54 



40 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

Dansekunstner og selvutnevnt parkekspert Hanne Frostad Håkonsen inviterer til 
guidet tur gjennom Tøyenparken. Som turguide veksler hun mellom å være 
konkret fortellende og mer abstrakt utforskende i møte med parken, og tar 
publikum med på en performativ omvisning litt utenom det vanlige. 
Obs! Med forbehold om løgnaktige grilltips og faktafjas.

Antall 40 stk
Påmelding: toyenpark@gmail.com
Tidspunkt endres om det pøsregner

TØYEN PARK

TØYEN PARK
www.vimeo.com/hannefrostadhaakonsen 
Piknikteppet ved bussholdeplassen 
Munchmuseet på Tøyen  
17.00 (varighet ca. 45 min)
T-bane til Tøyen, buss til Munchmuseet  

Samtidsdans og performance inspirert delvis av butoh-estetikk og filosofi

Finnes det styrke i den svake kroppen? Finnes det skjønnhet i de groteske 
uttrykkene av livet? Hvordan kan vi møte døden gjennom livsutfoldelse. 
Ønsket er ikke å støte publikum, men å skape en refleksjon og nysgjerrighet rundt 
egne forståelser av sentrale, fellesmenneskelige opplevelser.

Fra 15 år.

OSLO BUTOH-LABORATORIUM

OSLO BUTOH-LABORATORIUM  
www.cargocollective.com/butohlaboratorium
Paviljongen ved Spikersuppa 
19.00-20.00
Trikk, buss og t-bane til Nationaltheatret
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HFHHS støtter kvinners plass i det offentlige rom. Et konseptbasert kunstunt, 
en samling readymades, kommer til operataket på Kulturnatten.

HOVEDSENTRALEN FOR 
HØYHÆLA SKO 

HFHHS
hovedsentralenforhoyhelasko2.wordpress.com
Operataket, Kirsten Flagstads Plass 1
19.00
All buss, trikk og t-bane til Jernbanetorget

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

Gratis kaffe, salg av kaker.

OMVISNING
BØRØYSUND OG STYRBJØRN 

NORSK VETERANSKIBSKLUB 
nvsk.no
Nordre Akershus kai   
17.00–23.00
Alle trikker og busser over Rådhusplassen. 
T-bane til Stortinget eller Nationaltheateret
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Hele Kulturhistorisk museet er åpent til midnatt. 
Møt museets døde etter mørkets frembrudd! 

Dødskul vandring blant menneskelevningene i museet kl. 19, 21 og 23. 
Møt skjelettet fra tukthuset og andre hodeskaller, de egyptiske mumiene og 
smykker laget av menneskekropper.

17.00:  MUMIENE I DET GAMLE EGYPT FOR HELE FAMILIEN 
 Hvordan lager man en egyptisk mumie? Og hvorfor? 
 Bli kjent med museets mumier.

18.00:  FYRST WITZLAVS MAGISKE RINGER 
 ved kunsthistoriker Alf Hammervold 
 Julen 1302 ble Fyrst Witzlav av Rügen gravlagt i Mariakirken i Oslo 
 med en praktfull ring med smykkestein på fingeren. I natt har fyrsten  
 stått opp fra graven, og forteller om de magiske ringer fra 
 middelalderen.

20.00:  UNDER HUDEN PÅ MUMIEN DISMUTENIBTES 
 Ved konservator Anne Håbu.
 Kvinnen Dismutenibtes levde i Egypt for 2700 år siden, og mumien ble  
 sist undersøkt i 1875. Nå har hun vært på Rikshospitalet, og vi kan  
 presentere fersk forskning om mumiens indre og ytre.

22.00:  KROPP OG SEX I ANTIKKEN
 Ved dr.med. Einar Berle
 Hvordan tenkte antikkens folk om mannlige og kvinnelige kjønns-
 organer, nakenhet og prostitusjon? 
 Foredraget er rikt illustrert, og har derfor 18 års aldersgrense!

23.30:  MØT MUMIENE MOT MIDNATT

NATT PÅ MUSEET  
KROPP, DØD OG BEGRAVELSE

KULTURHISTORISK MUSEUM 
www.khm.uio.no
Historisk museum, Frederiksgt. 2
17.00–00.00 
Trikk nummer 11, 17 og 18 stopper på 
Tullinløkka, like ved museet 
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AKERSHUS SLOTTSKIRKE                                                                                              
18.00: Konsert med ensemblet Freithoff. Spurv i øyet av Erik Bye
19.00: Konsert med ensemblet Freithoff. Spurv i øyet av Erik Bye
20.00: Konsert med St. Hallvardsguttene
21.00: Konsert

SKUMMEL NATT PÅ FORSVARSMUSEET
Let og finn-løype i mørke utstillinger med levende figurer!
Se unike gjenstander fra museets magasiner og spør en ekspert.
Åpen kafé

 NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM
•  Gunnar Sønstebys kontor i Slottsforvalterboligen er åpent for gruppebesøk.
•  Ny temporær utstilling: “Kvinner i motstand 1940-1945”
•  Portretter av frigjøringskongene Haakon VII, Olav V og Harald V. Maleriene  
 viser kongene da de var på samme alder.

BESØKSSENTERET
Besøkssenteret 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, og bøker. 

KRONPRINSENS KRUTTÅRN
Mordet i kruttårnet!

Her får publikum høre historien om “galmand” Rudolf Hansen og mordet 
som skjedde i kruttårnet i 1927. Alle får mulighet til å se det originale 
drapsvåpenet. Varighet: 15 minutter. Maks 15 personer av gangen. 
Følg fakler fra Besøkssenteret. Kom hvis du tør...

AKERSHUS FESTNING

AKERSHUS FESTNING
www.sakk.no
18.00–22.00 
Trikk til Kontraskjæret
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Innenfor noen få hundre meter rundt Storgata finnes det skatter av rik sosial- 
historie. Her lå Tukthuset, Tvangsarbeidsanstalten Prindsen, Fattigsykehuset 
Krohgstøtten, fattighus for eldre og ulike matstasjoner og privat veldedighet. 
Oslo byarkiv tar deg med på en vandring i de fattiges historie. Siste stopp er 
Prindsen, som står med fabrikkbygninger og hovedhus slik det sto i 1900. 
Her blir det servering og mulig å sette seg ned. 
Byvandringen varer i ca. 1 ½ time og det er åpent hus fra 19.00. 
Arrangementet er i samarbeid med Omsorgsbygg og leietakere i Storgata 36.

VANDRING I DE FATTIGES 
KVARTAL OG PRINDSEN

BYARKIVET
www.oslobyarkiv.no
Youngstorget ved fontenen
18.00
Trikk eller buss til Brugata

17.00: Omvisningen starter på trappa utenfor Arbeidermuseet. Kunsthistoriker 
Kari Hoel viser vei i arbeider- og fabrikkmiljøet ved de gamle fabrikkene, Hjula 
Veveri og Knud Graah. Dette er historier om nytt og hardt arbeid, spennende 
gründervirksomhet og om samhold og kjærlighet blant arbeiderne. 

18.30: Matpause på Hønse-Lovisas hus med påfølgende “Ablegøyer, fest og 
fornøyelser”.

Kveldsåpent i arbeiderboligen “Brenna” i Sagveien 8 og i utstillingene i 
Arbeidermuseet fram til kl. 22.00.

FABRIKKENE VED 
BEIERBRUA

OSLO MUSEUM
www.oslomuseum.no 
Sagveien 28
17.00–22.00
Buss 21 til Sannergata.
Trikk 12 eller 13 til Biermannsgate
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I forbindelse med byggingen av den nye Follobanen, har NIKU hatt 
arkeologiske utgravninger i middelalderlagene i Gamlebyen. 
Våren 2016 fikk de hjelp av skoleelever fra Osloskolen med å undersøke 
jordmassene. Elevene gjorde mange spennende funn. Gjenstandene de fant er 
7-800 år gamle, og stilles ut i sidefløyen på Ladegården. Arkeologer fra NIKU 
har omvisning i utstillingen og vil fortelle om yrket sitt og om arbeidet de gjør i 
Middelalderbyen Oslo. 

Maks antall besøkende av gangen er 25 personer.

MØT EN ARKEOLOG!   

OSLO LADEGÅRD OG NORSK INSTITUTT 
FOR KULTURMINNEFORSKNING
www.niku.no / www.ladegården.no
Oslo gate 13 
17.00–21.00
Trikk eller buss til St. Hallvards plass

17.00: Fortellerstund for barn fra 4 år og oppover (i Potetkjelleren) 
Ikke vær redd – det er bare løver! Opplev fortellerleken om somalisuperhelten 
Egal Shida. En superhelt som er kjemperedd for alt! Fortellingen spilles på norsk 
og somali og passer for barn fra fire år og oppover.

18.00: Utendørs omvisning på gården
Vøienvolden er et fredet løkkeanlegg som ble etablert i Bymarka i 1683. 
Omvisningen gir et innblikk i gården og hagens mangfoldige historie. 

Samarbeidspartnere: Sagene bydel og Fortellerhuset v/ Georgiana Keable

FORTELLERSTUND OG
OMVISNING  

FORTIDSMINNEFORENINGEN OSLO 
OG AKERSHUS  
www.fortidsminneforeningen.no/oa
Vøienvolden Gård, Maridalsveien 120   
Buss 20 eller 37 til Sagene. 
Buss 34 eller 54 til Arkitekt Rivertz plass 
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Frå St. Hanshaugen er det god utsikt mot Rådhuset og fjordlandskapet, og det 
gjev høve til å kommentera namn i omgivnaden av Oslo. Turen går ned Bergstien 
til Gamle Aker kirke der opphavet til namnet Aker kan søkjast. Vidare går me 
ned den historiske Telthusbakken før me endar opp ved Akerselvas breidder. 
Undervegs vert gatenamna kommenterte og sette inn i ein historisk samanheng. 
Det er namnegranskar og namnekonsulent Botolv Helleland som tek publikum 
med på denne vandringa.
  

NAMNEVANDRING MED 
SPRÅKRÅDET

SPRÅKRÅDET
www.sprakradet.no
Frammøte ved det gule tårnbygget på 
toppen av St. Hanshaugen klokka 19. 
Lettast å koma til frå Ullevålsveien/
Frydenlundgata

Kåseri med underholdningsinnslag ved Herman Berthelsen.

Det var ikke bare nye industriarbeidsplasser som lokket mange til Christiania på 
1800-tallet. Storbyen kunne også by på spennende underholdning og morsom 
adspredelse. Herman Berthelsen har skrevet flere bøker om emnet og laget 
utstillingen “Gjøglere i Oslo gjennom 200 år”. 

Vi serverer lapskaus og nystekt flatbrød fra 18.30. Kåseriet begynner 19.30.

ABLEGØYER, FEST OG 
FORNØYELSER I CHRISTIANIA

HØNSE-LOVISAS HUS
www.honselovisashus.no
Sandakerveien 2 
18.30–21.00 
Trikk 11, 12,13 til Biermannsgate.
Buss 21 til Sannergata
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Møt opp i trikkesløyfen på Stortorvet 19.00, 20.00 og 21.00 og bli med 
på en tur med en 102 år gammel veterantrikk.

På Majorstuen er det omstigning til veteranBUSSløype i skytteltrafikk mellom 
Majorstukrysset og Sporveismuseet, i korrespondanse med veterantrikken.

Omvisning i museet 19.30. 20.30 og 21.30.

Se oslokulturnatt.no for egen veteranbussløype.

VETERANTRIKK- OG BUSS 

SPORVEISMUSEET
www.sporveismuseet.no
Gardeveien 15, Majorstuen 
19.00–22.00

Velkommen til omvisning i Nordea Museums myntutstilling som viser bankens 
samling av mynter fra middelalderen til i dag – en av de fineste samlinger av 
norsk mynt i privat eie. Den eldste mynten er fra Harald Hardrådes tid. 
Se en tredobbel spesidaler, en parykkåtteskilling og en femøring med 
elgmotiv.

MYNTUTSTILLING  

NORDEA MUSEUM     
Essendrops gate 7 
17.30 og 18.30
Alle t-banelinjer til Majorstuen. Buss 20 
eller trikk 12 til Majorstuen eller Frogner 
stadion 



48 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

Velkommen til lynkurs i salsa og sving! 

Bårdar danseinstitutt har tilbudt dansekurs for unge og voksne siden 1937. 
I dag tilbys over 50 forskjellige kurs i uken for aldersgrupper fra 3-100 år. 

18.00  Salsakurs 
19.00  Svingkurs

KURS OG OPPVISNINGER 

BÅRDAR DANSEINSTITUTT 
www.baardar.no 
Rosenkrantzgate 22 
18.00–20.00
Trikk og buss til Wessels plass, 
Rådhusplassen, Aker Brygge

Forestillingen ble en sensasjon etter urpremieren i 1999. Nå går den nok en 
gang sin seiersgang over hele verden. Under Oslo kulturnatt i år kan du oppleve 
en av Europas fremste dansekunstnere, Wim Vandekeybus med denne legendariske 
forestillingen. Kjente temaer som drømmer og lidenskap blir avkledt typiske 
psykoanalytiske klisjéer, og omskapt til spektakulær og poetisk dans av 
11 fantastiske, mannlige dansere.
10 gratisbilletter på Kulturnatten: (maks. 2 pr. pers.) etter først til 
mølla-prinsippet. Bestilles her: http://burl.nu/35v4mi.
Baren er åpen før og etter forestillingen.

REVIVAL: IN SPITE OF 
WISHING AND WANTING 

DANSENS HUS
www.dansenshus.com
Vulkan 1
19.00
Buss 54 til Møllerveien. 
Trikk 11, 12 eller 13 til Schous plass
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Vi mates med informasjon fra alle verdens hjørner til enhver tid. Det skjer alltid 
noe nytt som krever engasjement, mer informasjon og mer diskusjon. Det kan 
være utfordrende å holde fokus ett sted. Derfor har vi utfordret fire koreografer 
til å på 24 timer gå i dybden på et gitt tema. På ett døgn skal fire ulike verk 
skapes. En skapende prosess i ekspressfart gir ikke rom for annet enn 
effektivitet og ærlighet. Alle fire verk fremføres i en og samme forestilling. 
Dansekollektivet er et kunstnerkollektiv som arrangerer dansevisninger på 
utradisjonelle scener for dans.

ET DØGN, ET TEMA, 
FIRE KOREOGRAFER 

DANSEKOLLEKTIVET 
www.dansekollektivet.com/blog
Ingensteds, Brenneriveien 9
19.00
Trikk 13 til Schous plass. 
Buss 34 eller 54 til Møllerveien
 

Bygdelagssamskipnaden gir deg song, dans og musikk for i tre ulike salar!

17.00-19.00 Storsalen: Danseaktivitetar for og med barn. 
Resten av kvelden blir det fri dans til to av Norges beste gamaldanseorkester.
Parallelt i to andre salar kan du danse bygdedans i frå ulike deler av landet og 
oppleve, lære og vere med på turdans, bygdedans og songdans, historisk dans og 
allsang. Bygdelagskoret syng og lærer bort folkesang. Kanskje du vil prøve deg på 
ein historisk Kristiania-dans eller ein reinlender?

Åpen kafé heile kvelden, med underhaldningsinnslag. Blir vêret fint tar vi også 
utearealet i bruk!

KRISTIANIA-DANS OG 
REINLENDER  

BYGDELAGSSAMSKIPNADEN 
www.bls.no 
BLS-huset, Nordahl Bruns gate 22 
17.00–00.00
Buss 37 hvert 10.min fra Jernbanetorget 
til Nordahl Bruns gate
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18.00 – 21.00: 
Teatersalen i Nynorskens Hus: 
Korsang, teater og danseinnslag basert på norske folketradisjonar. 
Innimellom kan du sjølv delta i song og dans. 

KORSANG, TEATER OG DANS

NYNORSKENS HUS
www.bls.no
Rosenkrantzgate 8
17.00–02.00 
Trikk 17 eller 18 fra Jernbanetorget 
til Tinghuset

Sambaworkshop og elevshow! 
Bli med å riste på hoftene til pulserende karnevalsrytmer! 

SAMBA EXPLOSION DANCE 

TORGGATA BAD 
www.sambaexplosiondance.com
Åpen Scene, Torggata bad, Torggata 16
19.00–20.30 (Workshop: 19.30–20.30
Buss 30,31,34,54. Trikk 11,12,13,17
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I år er det 400 år sidan sjølveste William Shakespeare døydde, og det 
markerer vi med ein festaften i Shakespeares ånd. Bikuben vil sitre av drama 
og kjærleik, tragedie og humor, song, musikk og lyrikk!
Vi ønskjer å feire den vakre poesien, dei rike persongalleria og udøydelege 
dramatikken - som er like aktuell i dag som for 400 år sidan.

Forestillinga er billettert og blir spelt i Bikuben, plan 2 i teatret. 
For billettar gjeld førstemann til mølla, gå direkte i billettluka på teatret frå 
11.00 same dagen, og møt opp i god tid før arrangementet. 

MUCH ADO ABOUT SHAKESPEARE 
– OR WHAT YOU WILL!   

DET NORSKE TEATRET 
www.detnorsketeatret.no
Kristian IV`s gate 8  
Innslipp 21.30. Start 22.30
T-bane til Stortorvet eller Nationaltheatret.
Trikk til Tinghuset

Ønskjer du å kle deg som prinsesse eller froskeprins? På Kulturnatta inviterer 
Det Norske Teateret også til kostymesal på teateret. 

Alt som blir lagt ut for sal på dette noko alternative loppemarkedet, er kostyme 
frå ulike framsyningar dei seinare åra.

Skaff deg byens mest eksklusive antrekk!

Arrangementet  finner sted på plan 2 i teatret. 
 

KOSTYMESAL PÅ 
DET NORSKE TEATRET

DET NORSKE TEATRET 
www.detnorsketeatret.no
Kristian IV`s gate 8  
18.00–21.00
T-bane til Stortorvet eller Nationaltheatret.
Trikk til Tinghuset



19.00: BRUCE/ UHRE/ BERGSLI: E-HARMONI 2.0 
Veronica Molin Bruce, Jennie Victoria Bergsli og Oda Uhre Aasheim har 
bakgrunn innen kunst, dans og koreografi. Med seg i det e-Harmoniske har de 
tekstil og art direction ved Karoline Bakken Lund.   
Lysdesign: Linda Nikolaisen. Foto: Simen Øvergaard. 
Produksjon: Bruce / Uhre / Bergsli. Co-produksjon: Black Box Teater.

Plass til 70 pers. Aldersgrense 18 år

E-HARMONI

BLACK BOX TEATER 
www.blackbox.no
Store scene, Marstrandgata 8
19.00–01.00
Trikk til Sofienberg eller buss til Dælenenga
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I anledning Ibsenfestivalen har vi teaterquiz med ibsensk vri på Kulturnatten! 
Quizmasterne er blant de beste i byen.

På National teaterquiz kan du komme alene, i par eller dere kan stille med fullt 
lag – alt er lov. Du trenger ikke være teaternerd for å hevde deg i toppen, her kan 
du også dra nytte av gode popkunnskaper og ihuga sportsentusiasme. 
Det blir god stemning, fin musikk, åpen servering og fine premierer!

NATIONAL TEATERQUIZ: 
IBSENSPESIAL! 

NATIONALTHEATRET
www.nationaltheatret.no
Johanne Dybwads plass 1
21.30
T-bane, trikk, buss og tog til 
Nationaltheatret 

Tøyen Trafo troner på toppen av Tøyenparken og fyller 100 år i år! 
Etter at trafoens opprinnelige funksjon opphørte, ble Tøyen kulturhus etablert 
her i 1975. I dag eies huset av Kulturetaten og er tilholdssted for 
Oslo teatersenter og huser kunstneratelierer for byens kunstnere. 

Oslo teatersenter markerer jubileet på Kulturnatta med å lyssette og vise 
fram huset i all sin prakt.
Oppdatert program finner du fra 10. september på www.osloteatersenter.no.

OSLO TEATERSENTER  

TØYEN TRAFO  
www.osloteatersenter.no
Hovinveien 1 
18.00–21.00
Alle T- baner til Tøyen. Buss 60 til  
Ensjøveien og 20 til Munch Museet
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“Girls will make you blush” av Åsa Lindholm tar opp stigmaet rundt jenters 
pubertet og mensen.

Hvordan forholder samfunnet seg til en jente som utvikles til kvinne?
Og hvordan kommer livet til å bli med mensblod i trusa?

Vega Scene, dansekompaniet Th-line,  X-Ray Ungdomskulturhus inviterer jenter 
i alle aldre til Kulturnatten. Det blir danseshow, åpen scene, teaterforestilling og 
diskusjon om pubertet og mensen.

GIRLS WILL MAKE 
YOU BLUSH 

VEGA SCENE OG 
X-RAY UNGDOMSKULTURHUS  
x-rayukh.no
facebook.com/VEGA-SCENE
X-Ray, Maridalsveien 3
18.00–20.00

En forestilling om radikalisme, fornektelse og raseri

I Vrede møter vi en vellykket og velfungerende familie, bestående av hjerne-
forskeren Alice, hennes mann Patrick som er en suksessfull forfatter, og 
deres tenåringssønn Joe. Da sønnen blir tatt for å tagge ned en moské, slår 
familiens vellykkede fasade sprekker, og hemmeligheter man trodde var godt 
begravd kommer fram i lyset. Tåler gamle ugjerninger å se dagens lys?

Oslo Nye deler ut 100 fribilletter til forestillingen “Vrede” på Centralteatret 
19.00 i forbindelse med Kulturnatten. 
Billettluka på Centralteatret åpner 18.00 – først til mølla!

VREDE 

OSLO NYE CENTRALTEATRET 
www.oslonye.no 
Akersgata 38 
18.00
T-bane til Stortinget 



Forestillingen “Skjelettet” er en performance skapt av Gro Siri Ognøy Johansen i 
samarbeid med musiker Olav Torget og danseren Steffi Lund.

Hvem er denne personen som ligger begravet i gulvet på Saxegaarden? 
Skjelettet er opplyst gjennom et vindu i gulvet og har ligget der siden 
middelalderen.

Tre forestillinger, kl. 18.00, kl. 19.00 og kl. 20.00.

Støttet av: Fond for utøvende kunstnere.

SKJELETTET I SAXEGAARDEN 

SAXEGAARDEN
www.middelaldermusikk.no
Saxegaardsgata 17 
18.00–20.30 
Trikk 19 til Oslo hospital og 34 til 
St. Hallvards plass 

SPESIALIST INNEN AUDIOVISUELLE LØSNINGER
Vi leverer bilde til Operataket

Tel: +47 47 47 62 00         www.displaysystems.no         post@displaysystems.no

WWW.OSLOKULTURNATT.NO : 55
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5 Centimeters Per Second Makoto Shinkai, Japan, 2007. 63 min. Eng. tekst. 
Fem centimeter per sekund er hastigheten blomstene fra kirsebærtreet har når 
de faller mot jorden. Tiden spiller en viktig rolle i denne animasjonsperlen, der 
vi gjennom tre episoder følger gutten Takaki og venninnen Akari fra barneskolen 
til voksen alder. Shinkai har en særpreget stil med stor detaljrikdom, og han 
regnes som en av de fremste regissørene innen sjangeren. Billetter hentes i 
skranken før visning fra 17.00. Aldersgrense 12 år. 108 plasser i salen.

5 CENTIMETERS PER 
SECOND 

FILM FRA SØR / JAPAN FOUNDATION / 
JAPANS AMBASSADE I NORGE
www.filmfrasor.no 
Klingenberg kino, Olav Vs gate 4 
19.00
Buss, trikk, eller bane til Nationaltheatret

Nasjonalbiblioteket viser KJÆRE LILLE NORGE (Bohwim & Schanke, 1973).
Filmen vises i Hydroparken rett over veien for Nasjonalbiblioteket på Solli plass.

“Kjære lille Norge” er en film-transmisjon av Chat Noir-revyen med samme navn 
fra 1973.

Med blant annet Arve Opsahl, Elsa Lystad, Kirsti Sparboe og Dizzie Tunes.

UTEKINO
KJÆRE LILLE NORGE

NASJONALBIBLIOTEKET
www.nb.no 
Henrik Ibsens gate 110 
21.00
Trikk eller buss til Solli plass  
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Hva skjuler seg under den idylliske fasaden til småbyen Lumberton i “Blue Velvet” 
(1986)?

Vi følger studenten Jeffrey, som er tilbake i sin hjemby for å besøke sin syke far. 
Han finner et avskåret øre, som fører til en reise fra overflatens alt for røde roser og 
blå himmel, inn til underverdenens makabre bakgård av narkotika, voyeurisme og 
vold.

BLUE VELVET PÅ 
CHATEAU NEUF

CINEMA NEUF
www.cinemaneuf.no
Lillesalen, Chateau Neuf, 
Slemdalsveien. 15
Filmen starter 19.00
T-bane, buss og trikk til Majorstuen

Filmvisning i Formidlingssenteret hos Den Norske Opera & ballett 
Se Ingmar Bergmans kritikerroste filmatisering av Tryllefløyten fra 1974. 
Det er Drottningholm-teatret som er rammen for Mozarts opera denne gangen og 
filmen ble først laget som TV-serie.

19.15: Dørene til formidlingssenteret åpner 
19.30–21.45: Filmvisning 

Varighet: 132 minutter. Språk: Svensk
På Kulturnatten er det lov å ta med vinglass og kaffekopp inn.

FILMKLASSIKEREN
TRYLLEFLØYTEN

DEN NORSKE OPERA & BALLETT  
www.operaen.no  
Kirsten Flagstads plass 1 
19.15
Buss, trikk eller t-bane til Jernbanetorget
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Goethe mal anders! I år bidrar Goethe-Institut med to av de mest suksessrike 
tyske filmene fra de siste årene, “Fack ju Goethe”, del 1 (18.00) og del 2 
(20.30). Begge komediene er laget av den tyske regissøren Bora Dagtekin som 
er mest kjent for sin store debut, Türkisch für Anfänger. De handler om mini-
gangsteren Zeki Müller, som blir sluppet fri etter 13 måneders fengsel og prøver 
seg som lærer. Filmene vises med engelsk tekst.

Anbefalt aldersgrense: 12 år

FACK JU GOETHE 1 & 2  

GOETHE-INSTITUT  
www.goethe.de/norge
Grønland 16 
18.00–22.30
Trikk og t-bane til Grønland.
Buss til Brugata og Grønland Bussterminal

Mexicos Ambassade og Cinemateket i Oslo gir deg en unik anledning til å se den 
prisbelønte filmen Las Busquedas (Søkene), av regissør José Luis Valle. 
Filmen forteller en rørende historie om kjærlighet, tap, og helbredelse. Elvira 
prøver å forstå hvorfor mannen hennes tok sitt eget liv, mens Ulises er fast 
bestemt på å finne tyven som stjal lommeboken hans som inneholdt det eneste 
bildet av hans avdøde datter. Når de to fremmede forenes gjennom tapet av sine 
kjære, begynner en reise preget av forsoning, fortvilelse, hevn og håp. 

68 plasser. Bill. hentes i billettluka fra 10.00 på Kulturnatten.  

LAS BUSQUEDAS

MEXICOS AMBASSADE / CINEMATEKET  
www.embamex.sre.gob.mx/noruega
www.cinemateket.no   
Lillebil, Cinemateket, Dronningens gate 16  
18.00
Buss til Dronningens gt. Trikk til Kongens gt.
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Om klippfiskskipene fra Italia. Fotoutstilling: ”Menneskene og skipene”
Italia og Norge er begge land med en lang sjøfartshistorie og skipsbygger-
tradisjon. Fotoutstillingen er fra et italiensk skipsverft i dag, og om 
menneskene på verftet. Utstillingen akkompagneres av et foredrag om norsk 
skipsfartshistorie og om de såkalte klippfiskskipene fra etterkrigstiden, av 
Hurtigruten bestilt av italienske skipsverft og delvis betalt i klippfisk. 

Foto av Stefano Giaconi. Foredrag ved historiker Bård Kolltveit.
Fotografen vil være tilstede.

KLIPPFISKSKIPENE FRA 
ITALIA 

DET ITALIENSKE KULTURINSTITUTT 
www.iicoslo.esteri.it 
Oscars gate 56 
18.00–21.00
Trikk 19 og buss 21 til Riddervolds plass

Finnes det noe slikt som “det svenske blikket”? 
Er det mulig å se på et kunstverk idag, om kunstneren har svensk eller norsk 
hærkomst? Og har det i tilfelle, hatt noen påvirkning på dagens norske kunst? 
I forbindelse med Oslo kulturnatt har vi samlet et knippe svensk-norske 
billedkunstnere, et mangfold av uttrykk, til felles mønstring i den svenske 
residensen som for anledningen er åpent for publikum. 

Enkel servering av svenske spesialiteter.

KUNSTNERE I OSLO MED 
SVENSKA RÖTTER

SVERIGES AMBASSADE  
www.sverigesambassad.no
facebook.com/EmbassyofSwedeninOslo
Inkognitogata 27, inng. fra Meltzers gate 
17.00–22.00
Trikk til Inkognitogata. Buss til Solli plass 



60 : WWW.OSLOKULTURNATT.NO

Hva gjør Den tyskspråklige menigheten i Norge? 
Hvordan fremmer vi kontakten mellom norsk og tysk kultur og samfunn?

16.30:  Mini-konsert (10 min)
17.00:  Kort historie om vårt kirkevindu (på norsk)
17.30:  Mini-konsert (10 min)
18.00:  Kort historie om vårt kirkevindu (på norsk)
18.30: Mini-konsert (10 min)

KONSERT OG ÅPEN KIRKE 

DEN TYSKSPRÅKLIGE MENIGHET 
www.deutschegemeinde.net 
Eilert Sundts gate 37 
16.00–19.00
Trikk 11, 19 til Rosenborg

Kurs i afrikansk dans, trommekurs, kor m.m.

“Sand In My Eyes, Sudanes Moments” – En vandreutstilling med bilder 
og tekster fra billedboken Sand In My Eyes, med opplesninger av poesi

Afrikansk café med mat og kultur
 

RYTMER, SANGER 
OG DANSER FRA AFRIKA

AFRIKANSK KULTURINSTITUTT (CAK) 
www.cak.no
Pilestredet 75C 
18.00–23.00
Trikk 17/18 og buss 21 til Bislet stadion. 
Trikk 11 til Rosenborg 
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Gå 326 trappetrinn opp til toppen av Rådhusets østre tårn og nyt den fantastiske 
utsikten samtidig som du får se og høre klokkespillet! 

Vi følger besøkende gruppevis med oppstart 18.00 og siste tur 21.30. 
En tur tar ca. 40 minutter. Besøkende kan også følge omvisninger i Rådhusets 
festlokaler.

TÅRNKLATRING

RÅDHUSET
www.oslo.kommune.no/
politikk-og-administrasjon/radhuset
Rådhusplassen 1  
16.00–22.00
Alle ruter til Rådhusplassen og Nationalth.

Velkommen til omvisning på sykehusets område og i 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 og 18.30 Omvisninger. Oppmøte ved tårnbygget, bygg 4. 
• Besøk Gaustad museum 
• Cafè Årstidene, bygg 7 er åpen for salg og servering.
• Ergoterapiverkstedet er åpent for salg av håndverksprodukter. 

GAUSTAD SYKEHUS

GAUSTAD SYKEHUS
Sognsvannsveien 21   
17.00–20.00
Trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet.
T-bane til Gaustad eller Forskningsparken.
Buss til Gaustad eller til Solvang.
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Plan- og bygningsetaten åpner dørene for å vise sin bymodell over Oslo. 
Modellen er i sin helhet 3D-printet på to gipsprintere og er med sine 35 m² en av 
de største bymodellene i Europa. Bli med oss bak i kulissene og se hele prosessen 
fra pulver til modell. Og hvem vet, kanskje er du den heldige som får med en liten 
modell med hjem. 

Omvisning hver hele og halve time.

KOM OG SE MODELL AV OSLO

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

Universitetet i Oslo (UiO) har gleden av å invitere til omvisning på Observatoriet. 
Observatoriet er blant UiOs eldste bygg, og er nå restaurert og framstår i all sin 
prakt slik det var rundt 1840. Observatoriet brukes i dag til undervisning i realfag 
for elever i Osloskolen.I omvisningen forteller vi historien om hvor viktig 
Observatoriet var under Norges nasjonsbygging. 

Omvisningen tar ca. en time. Merk at det kun er plass til 30 personer per
omvisning og at førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. 
Anbefalt aldersgrense: 6 år (men passer best for voksne)

OBSERVATORIET  

UNIVERSITETET I OSLO 
www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se37
Observatoriegata 1, ved Solli plass
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 og 22.00 
Trikk 12, 13 til Solli plass 
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KOM OG SE MODELL AV OSLO

17.00: Per Vigelands glassmalerier til ord og toner
 Med bibelske tekster som inspirerte kunstneren, og musikalske 
 illustrasjoner ved organist Bjørn Kleppe. Per Vigeland utførte 
 glassmaleriene i perioden 1947-1962.

18.00: Slik kunne kirken og kapellet ha blitt – urealiserte planer for 
 arkitektur og kunst. Kirken ble reist i 1907 etter en arkitekt-
 konkurranse. Hvordan ville den ha sett ut om et av de andre 
 forslagene var blitt valgt? Kapellet kom som et tilbygg i 1939. 
 Men det var også andre planer for kapellet. I dag preger Per Vigelands  
 glassmalerier kirken. I mellomkrigstiden var det tanker om en helt   
 annen utsmykning. Dessuten: Mysteriet om et Henrik Sørensen-maleri  
 som ble borte. Ved Jardar Seim.

19.00: Frogner kammerkor
 Minikonsert. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.

20.00: Videovisning av ”Den kanaaneiske kvinnen” 
 (NRK-TV 1976, koreografi og dans: Ragni Kolle).  
 Tanker om dans i kirken ved Ragni Kolle.

FROGNER KIRKE  

FROGNER KIRKE 
www.frognerkirke.no
Bygdøy allé 36  
16.30-20.30 åpen kirke 
Trikk 12 til Elisenberg. Buss 30, 31 til 
Frogner kirke eller 20 til Odins gate
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Velkommen til storslått feiring av Roald Dahls 100-årsjubileum! Barn fra seks år 
kan, i god Willy Wonka-ånd, delta på sjokoladeverksted, høre sprelske historier på 
høytlesningsstund, og bli med på et forrykende åpningsshow. Større barn og voksne 
kan se Dahlske filmer på utekino, mens de nyter popcorn og rare alkoholfrie drinker 
fra Georgs Magiske Bar. Frister det med en samtale om sjokolade og nytelse? 
Eller Strikk&Lytt - Roald Dahl-spesial?

Noe av programmet krever påmelding. 
Se www.deichman.no/kulturnatt for fullt program og informasjon om påmelding.

ROALD DAHLS 
100-ÅRSJUBILEUM  

DEICHMANSKE BIBLIOTEK 
www.deichman.no/kulturnatt
Hovedbiblioteket, Arne Garborgs Plass 4  
17.00–23.00
T-bane til Stortinget stasjon. Buss nr. 33 
og 37. Trikk nr. 11, 17 og 18 til Tinghuset

Ta med barna og opplev Norges viktigste bygning! Stortingsbygningen feirer 
150-årsjubileum i 2016. På Kulturnatten kan publikum oppleve nye utstillinger 
og få et innblikk i hvordan den opprinnelige bygningen fra 1866 så ut. 
Bli kjent med Stortinget ved å vandre på egen hånd i historiske rom og saler. 
Kreative aktiviteter for barna i vandrehallen. Velkommen! 

Alle besøkende må gjennom sikkerhetskontroll. 

KULTURNATT PÅ 
STORTINGET  

STORTINGET
www.stortinget.no 
Karl Johansgate 22 
Hovedresepsjonen på Løvebakken 
18.00–22.30
T-bane til Stortinget
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18.00: NORAH LANGE. FOREDRAG VED CÉSAR AIRA
 Norskættede Norah Lange var en sentral skikkelse i den argentinske  
 litterære avantgarden på 20- og 30-tallet, i et miljø som også talte   
 storheter som Jorge Luis Borges og Horacio Quiroga. Lange var en 
 pioner og en fornyer av den argentinske prosaen. Men hvordan leses 
 hun i dag? 
 César Aira er en av de store stjernene på den argentinske 
 litteraturens stjernehimmel. Hør ham fortelle om et forfatterskap han  
 setter høyt. Innledning ved Kjartan Fløgstad.     

19.30: TUSEN OG EN KATT.. TOR ÅGE BRINGSVÆRD OM KATTER
 Vorspielforedrag ved Tor Åge Bringsværd Katten er det eneste “husdyr”  
 som aldri helt har latt seg temme. I tusenvis av år har den pirret 
 fantasien vår. Ikke noe annet dyr har satt så dype potespor i 
 menneskeslektens historie – ingen annen skapning har vært gjenstand  
 for så mye kjærlighet og hat, respekt og frykt, fabulering og overtro. 
 I sin nye bok, 1001 katt, stikker forfatter Tor Åge Bringsværd labben  
 ned i et veldig hav av mjauende tradisjonsstoff – myter, fabler og 
 eventyr fra alle tider og fra alle verdens hjørner. 
 Hør ham denne kvelden på Litteraturhuset.  

21.00: ÅPEN MIK MED LARS HAGA RAAVAND
 I Litteraturhusets kjeller skrur vi nok en gang på mikrofonen for dem 
 som måtte ønske å lese novelleutdrag, prosadikt, dagboknotater, 
 romanfragmenter eller kanskje sanglyrikk med eller uten gitar? 
 Dette er stedet både for uetablerte skribenter på vei og for dem som 
 har vært en stund på banen og vil teste noe nytt.

Kvelden ledes av poet Lars Haga Raavand. Han har så langt to utgivelser 
bak seg, poesi- og prosasamlingen Hvalfall fra 2012 og diktsamlingen 
Skoggangssang. Nå er han aktuell med I vannsikt. Her skriver han fram risset 
av tre søstres liv.

FOREDRAG OG ÅPEN 
MIKROFON – NORAH LANGE 
OG KATTER

LITTERATURHUSET
www.litteraturhuset.no
Wergelandsveien 29    
T-bane til Nationaltheatret. Trikk 11 til 
Homansbyen eller 17/18 til Dalsbergstien
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18.00: SNØMANNEN-TUR
Med utgangspunkt i boka av Jo Nesbø, og filmen. Oppmøte ved Oslo Domkirke.
Guider er Christina Hvinden og Mari Atlanta Lunde (autoriserte Oslo-guider).

20.30: LITTERATURTUR 
Fra Ibsenstatuen foran Nationaltheatret, og til Nasjonalbiblioteket på Solli plass. 
Anekdoter om nålevende og tidligere forfatterere; Ibsen, Hamsun, Wergeland og 
Collett, og dagens Jon Fosse, Lars Saabye Christensen, Dag Solstad,  
Lars Lillo-Stenberg, Jan Erik Vold, Alexia Bohwim og Jo Nesbø.

LITTERATURBYVANDRINGER 
MED OSLO GUIDESERVICE 

OSLO GUIDE SERVICE 
www.guideservice.no 
Snømannen-tur: Oppmøte ved hjertet ved 
Domkirken

Litteraturtur: Oppmøte ved Ibsenstatuen 
utenfor Nationaltheatret

18.00–20.00 Troll vær deg selv nok! 
Henrik Ibsen mente vi alle hadde troll i oss. Har du troll i deg? På Ibsenmuseet 
vil det bli mye troll denne kvelden for her kan du få høre trolleventyr. 

20.00–22.00 Hver halvtime fra kl. 20 vil det være foredrag om forholdet mellom 
Ibsen og Munch i utstillingen Mestermøte, siste kl. 21.30.

22.00–24.00 Leseprøve. Har du alltid drømt om å spille Hedda? Eller Eilert 
Løvborg?? Bli med på leseprøve av Hedda Gabler, da vel!

IBSENMUSEET 

IBSENMUSEET 
www.norskfolkemuseum.no/ibsenmuseet 
Henrik Ibsens gate 26  
18.00–24.00
T-bane og trikk til Nationaltheatret. 
Buss 30, 31, 32, 54, 70 og 74 til Rådhuset 
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Litteraturfestivalen Sted inviterer i år igjen til litterære arrangementer og møter 
mellom den akademiske og offentlige samtalen. Vi ønsker å skape en møteplass for 
alle litteraturinteresserte i Oslo, hvor det unge litteraturmiljøet kan samles i møte 
med det etablerte. Programmet består av samtaler, foredrag, debatter, 
performancer, samt konserter på kveldene. 

Festivalen starter torsdag 15. september. For fullt program se nettsiden.

LITTERATURFESTIVALEN 
STED 2016 

LITTERATURFESTIVALEN STED
litteraturfestivalensted2016.wordpress.com
Fredrikkeplassen, Blindern
16.00–00.00 
T-banen til Blindern eller Forskningsparken.
Trikk 17, 18 til Universitetet Blindern

I samarbeid med Splittet kjerne ønsker Sagene bok og papir velkommen til 
opplesninger, overraskelser og vin.

SAGENE BOK OG PAPIR  

SAGENE BOK OG PAPIR 
www.facebook.com/sagenebokogpapir
Arendalsgata 12  
18.00–19.00
Buss 37 eller 54 til Sagene
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Ytterst på Vippetangen er det et stort skur som ble brukt til å lagre sukker. 
Sukkeret er borte, og i de 1000 tomme kvadratmeterne åpner vi et møtested 
med fokus på matkultur og økologisk matproduksjon; Vippa. Men det er i mars 
2017. Før det skal det skje mye gøy. Vi inviterer til marked med mat, klær og 
ting. Mat fra havet og mat fra gata møtes inne i skuret samtidig som klær og 
gjenstander er til salg i hele hallen.

Kulturnatten starter med kaffe og vafler i ellevetiden, fortsetter med spennende 
mat og drikke, og avsluttes med et stort glass vann når mørket legger seg.

VIPPETANGEN 
GATEMAT OG MARKED

VIPPA
facebook.com/vippetangengatematogmarked
Skur 40, Akershusstranda 25
Fra 11.00 til det blir mørkt
Buss 60 til Vippetangen

I samarbeid med Kentaur Podcast Sagas har MESH arrangert et veldig spesielt 
event for Kulturnatten 2016.

17.00 blir det opptredener fra lokale artister som har holdt Oslos uteliv pulserende 
de siste årene, etterfulgt av Tony Casanova og Marvin Hey hele veien fra selveste 
musikkstaden Berlin. Det blir en kveld med masse god musikk og visuell kunst 
samkjørt med korte innspill fra Amo N’jai som forteller om lidenskapen bak musikk 
og byutvikling, kort etterfulgt av intervju med flere artister som har gjort sterke 
inntrykk i den elektroniske musikkverdenen.

MESH X KENTAUR 
KULTURNATTSPESIAL  

MESH 
www.meshnorway.com
Tordenskiolds gate 3 
16.00-01.00 
Trikk til Kontraskjæret
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Ung Media er et kulturhus for ungdom, som holder til på Trikkestallen på 
Torshov. På Oslo kulturnatt åpner vi dørene for alle som er interessert i å oppleve 
kunstuttrykkene våre i form av musikk, billedkunst, dans, foto og film.

BESØK UNG MEDIA

UNG MEDIA
www.ungmedia.no
Trikkestallen på Torshov, Torshovgata 33  
19.00–22.00
Buss 20 eller 30 til Torshovparken

Vi fyller Spikersuppa med kaffe, sveler, fotballbane, bildeutstillingen “Oslo sett 
gjennom Frelsesarmeens øyne”, hornmusikk og band.

Velkommen!

FRELSESARMEEN-CAMP

FRELSESARMEEN 
www.frelsesarmeen.no/templet
Spikersuppa, rundt Wergelandstatuen 
16.00–23.00
T-Bane til Nationaltheatret
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Kulturkirken omskapes til en oase av ro, fordypning og meditasjon. 
Velkommen til å bli så lenge du ønsker, gå rundt, tenn lys, sitt eller ligg på 
liggeunderlag, mens Øyvind Kristiansen (piano) og Anderz Eide (skuespiller) 
tar deg med inn i poetiske tekster av norsk, persisk og arabisk opprinnelse, 
med musikalske kommentarer. Iblant avløses de to utøverne av stillhet eller 
musikk avspilt over høyttalerne.
 

MEDITASJON, POESI OG 
MUSIKK  

KULTURKIRKEN JAKOB 
www.jakob.no  
Hausmanns gate 14
20.00–23.00
Buss 34 til Jacob kirke

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 3 og Operaen
19.00–22.30
Trikk og buss til Aker Brygge.
Trikk og buss til Operaen
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Aikikan Oslo viser kampkunsten Aikido, en japansk kampkunst med røtter til 
samuraitiden! Treningen består av balansebrytning, kast og låseteknikker og 
skiller seg fra mange andre kampkunster ved at det ikke er konkurranser eller 
vektklasser. På Kulturnatten kan du prøve aikidoteknikker med veiledning fra 
klubbens instruktører. 

Passer for 13+ år

KAMPKUNSTEN AIKIDO 

AIKIKAN OSLO 
www.aikikanoslo.no
Konghellegata 3   
20.00–22.00
Trikk 17 til Grefsen Stasjon. Buss 31 
Grorud/Tonsenhagen til Rosenhoff

YourYoga inviterer til en times kveldsyoga i Ekebergparken. 

Lurer du på yoga er? Eller har du praktisert yoga en stund og har lyst til å 
trene i parken med Oslos vakreste utsikt? 
Timen blir ledet av YourYogas grunnlegger Agnes, og er basert på en dynamisk 
flyt som blir tilpasset til alle nivåer så alle kan bli med.

Ta med egen matte eller håndkle/teppe. 
Noe du lurer på? Kontakt Agnes på post@youryoga.no

YOGA I EKEBERGPARKEN     
  

YOURYOGA  
www.youryoga.no
Oppmøte ved Ekebergtrappen  
18.00–19.00
Buss 74 til Ekebergcamping. 
Trikk 18 og 19 til Ekebergparken 
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21.00:  Nattyoga, forsiktig strekk på kropp og sinn. 
22.15:  Forfattersamtaler:
 Victoria Kielland debuterte med kortprosasamlinga I lyngen. 
 Aktuell med romanen Dammyr.
 Marco Demian Vitanza er forfatter og scenekunstner. 
 Siste bok er romanen Sub Rosa, 2014.
 Maja Lunde. Ga i 2015 ut den prisbelønte romanen Bienes historie.
 Det blir smakebiter fra bøkene og vegetariske småretter!

YOGA OG 
FORFATTERSAMTALER 

NORSK YOGA-SKOLE
www.yoga.no 
Sporveisgt. 37 
21.00–23.30 
Trikk 19 Rosenborg/ trikk 18 til Bislett.
T-bane til Majorstuen

Mariaordenen er en orden for kvinner og Tempelridderordenen er for menn.
Se møtelokaler og tempelsal, mens medlemmene orienterer om bygningen og 
ordenene.

Bygget eies av Tempelridderordenen i Norge, Templeridderordenens lokale tempel i 
Oslo (RT St. Hallvard) og Mariaordenens losjer i Oslo.

BESØK TEMPELRIDDERNE

TEMPELRIDDERORDENEN OG 
MARIAORDENEN
www.tempelridderordenen.no / www.maria.no 
Parkveien 41A 
18.00–22.00
Trikk/buss til Riddervolds pl. og Solli pl. 
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BUDDHISME OG MEDITASJON   
 

BUDDHISTISK SENTER OSLO
www.buddhisme.no
Kongensgate 2  
19.00–23.00
Buss og trikk til Jernbanetorget eller 
Rådhusplassen 

Ved Buddhistisk Senter Oslo/ Diamantveibuddhisme Karma Kagyu-linjen 
Introduksjon til buddhisme og meditasjon 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Velkommen til en kveld med Taiji og Qigong-introduksjon hver hele time.

Det blir også:
Kinesisk teseremoni, film fra våre turer til Kina, DaoMove-danseforestilling  
og kunstutstillingen “The Art of Peace”.

BESØK NORSK TAIJI-SENTER  

NORSK TAIJI SENTER 
www.taiji.no
Kirkegt 1-3  
18.00–22.00
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Foredrag, film, innføring i buddhistisk meditasjon, uformell prat med erfarne 
buddhister.

Buddhismen er en over 2500 år gammel visdomstradisjon som er svært aktuell 
for vår tid og har fått stor utbredelse i Vesten. “Mindfullness”, er i vinden og 
en av buddhismens mange metoder for å utvikle innsikt, visdom, medfølelse og 
indre frihet. 

BUDDHISME 

PARAMITA MEDITASJONSSENTER / 
KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN  
www.ktl.no / www.tibetansk-buddhisme.no
Storgaten 13, 3 etg. (I «Strøget») 
17.00–22.00
To minutters gange fra Jernbanetorget

Südøst Asian Crossover inviterer deg til Freaky Cultural Friday! 
Flammeslukere, tryllekunstnere, livekunst, opera, Silent Disco og mange 
overraskelser. Og skikkelig god Asiatisk Crossover mat- og drikke.
Velkommen!

FREAKY FRIDAY PÅ SÜDØST 

SÜDØST
www.sudost.no  
Trondheimsveien 5 
Åpent til 03.30
Buss 30 og 31. Trikk 17 til Heimdalsgata, 
eller trikker til Hausmannsgate 
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Overraskelse!

UGLA BOKBAR

UGLA BOKBAR
www.facebook.com/uglaoslo
Kristian Augusts gate 7A  
Sent! 
Trikk til Tullinløkka. 
Buss og t-bane til Nationaltheatret 

Småflaskemuseet er verdens største småflaskemuseum! Vi er også verdens eneste.
Samlingen til eier og småflaskekonge, Christian Ringnes, består av over 54 000 
forskjellige og forseglete småflasker. Fordelt på tre etasjer og over 
50 morsomme installasjoner, tar vi deg med på en lærerik og underholdene tur 
inn i vårt flaskeparadis. Et annerledes og interaktivt museum som er til glede for 
både store og små. Og i år har vi pusset opp!
Småflaskeprinsen forteller om museets høydepunkter og hemmeligheter 18.00, 
20.00 og 22.00. Forfriskninger kan kjøpes i The Mini Bar.

SMÅFLASKEMUSEET 

SMÅFLASKEMUSEET
www.minibottlegallery.com 
Kirkegata 10  
16.00–01.00
Buss eller trikk til Kongens gate / 
Prinsens Gate / Rådhusgata



Forestillingen “Tankebarnet” forteller at mennesket faktisk er riktig bygd når 
“det klikker i toppetasjen”. Nitter bruker egne erfaringer og kobler dem med 
klaverspill av Chopin, Beethoven og Schubert og med dikt av Andre Bjerke, 
Olav H. Hauge og Inger Hagerup

Nitter har tidligere vært innlagt på Blakstad psykiatriske sykehus. Fanene hun 
har laget kommenterer møtene med norsk psykisk helsevern. “Jeg våknet opp 
og forsto at noe var fundamentalt galt med systemet. En ting sto klart for meg: 
Mennesket er riktig bygd når det får psykiske reaksjoner.”

TANKEBARNET 

LITTERATURHUSET (NEDJMA)
www.ingernitter.no
Wergelandsveien 29 
19.00 og 21.00 
Trikk til Homansbyen eller Frydenlund 
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Hedningsamfunnet arbeider for frigjøring fra religioner med blant annet blasfemi, 
satire og humor. Vi forsvarer ytringsfrihet og frihet fra religion.

Vi feirer Kulturnatten med blasfemisk sang og musikk og åpen mikrofon.
Vi hjelper deg med å melde deg ut av Kirken og inn i Hedningsamfunnet.
Vil du avdøpes, har vi vannmugge og hårtørrer.

For tiden er vi spesielt opptatt av menneskerettigheter, kristne formålsparagrafer
kritisk tenkning i skolen og at islam må kunne kritiseres på linje med kristendom 
og jødedom.

DEBATT MED BLASFEMISK 
SANG OG MUSIKK 

HEDNINGSAMFUNNET
www.hedning.no
Egertorget 
18.00–23.00 
T-banen til Stortinget
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17.00–19.00: PETANQUE PÅ DEG 
Antipodes café inviterer til Petanque-spill, kaffe og kaker i Dronning Eufemias 
gate 15. Come and play in the city under construction.
 

PETANQUE PÅ DEG

ANTIPODES CAFÉ
www.antipodescafe.org
Dronning Eufemias gate 15  
09.00–21.00
Buss til Bjørvika. 
T-bane til Grønland eller Jernbanetorget

Støperiet barnehage holder åpent etter stengetid og inviterer små og store inn. 
Barnehagen har fokus på kunst, kultur og kreativitet og vil presentere noe av 
arbeidet vi driver med gjennom verksted, formidling og utforsking.

Anbefalt aldersgrense: 0-10 år

STØPERIET BARNEHAGE

STØPERIET BARNEHAGE
www.oslo.kommune.no/barnehage/
alle-barnehager-i-oslo/stoperiet-barnehage/
Hasleveien 3  
17.15–19.45 
T-bane til Carl Berner
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Opplev Vigelands mennesker/skulpturer på en ny måte! 

Lysdesignerene fra ZENISK skaper en ny visuell opplevelse med lys av skulpturene 
rundt Monolitten. Det blir stemningsfullt og vil trigge fantasien til flere historier om 
stein-menneskene.

ZENISK er et uavhengig designkontor spesialisert i lysdesign med solid estetisk og 
kunstnerisk forankring.

 

LYSOPPLEVELSE I 
VIGELANDSPARKEN

ZENISK
www.zenisk.no 
Vigelands-parken, ved Monolitten
Nobels gate 32 
22.00–02.00
Trikk 12 eller buss 20 til Frogner plass  

Europeisk mobilitetsuke er verdens største kampanje for miljøvennlig transport. 
Den arrangeres hvert år fra 16. til 22. september. 
Oslo er med, og oppfordrer deg til å gi bilen en pause! Mobilitetsuka starter på 
Kulturnatten fredag 16. september.
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BARNAS KULTURNATT
Store deler av programmet passer for barn. Noe er likevel ekstra tilpasset:

KUNSTREBUS                                                
Astrup Fearnley                 Strandpromenaden 2       16.00

KUNST-WORKSHOP               
H12 Galleriverkstedet   Hegdehaugsveien 12        16.00

CAMP MED FOTBALLBANE                  
Frelsesarmeen                   Spikersuppa                     16.00

NATT PÅ MUSEET                               
Historisk museum             Frederiksgt. 2                 17.00

ROALD DAHLS 100-ÅRSJUBILEUM          
Deichmanske bibliotek    Arne Garborgs Plass 4      17.00

FORTELLERSTUND                                  
Fortidsminneforeningen  Maridalsveien 120            17.00

VIL DU BLI MUSIKER? (fra 8 år)                           
Majorstuen skole              Bogstadveien 74               17.00 

DANSEAKTIVITETAR                             
Bygdelagsamskipsnaden  Nordahl Bruns gate 22    17.00

KUNSTVERKSTEDET                              
Støperiet barnehage        Hasleveien 3                       17.15

SKUMMEL NATT                                  
Akershus festning             Forsvarsmuseet                 18.00

KREATIVE AKTIVITETER                         
Stortinget                           Karl Johansgate 22           18.00
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FOOD TRUCK BONANZA
www.foodtruckene.com 
Fridtjof Nansensplass
15.00 - 22.00 
T-banen til Stortinget

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 og vrak fra foodtruckene Anne på landet, 
GoGorilla, 4Gringos, Ragnalokk, Crepes&More, Bønna, Lunico, Saal, Helt Rå, 
Ice Crime, Foodtruck Norge og Sushirull!



FOTO
Arbeidermuseet/ Oslo museum: 
“Sykkelist på vei over Beyerbrua mot fabrikkene Hjula og Knud Graah”, ca år 1929. 
Fotograf Inger Munch. Oslo Museum. 
Blomqvist: Ryszard Warsinski “Figur” 1972 
BOA: Øystein Thorvaldsen 
Byarkivet: Anders Beer Wilse/ Oslo Museum
Dansens hus: Danny Willems
Forbundet frie fotografer: Gunnar Rúnar Ólafsson © Reykjavik Museum of Photography
Galleri LNM: Kjetil Skøien
Kunstplass10: Sheet Scene #I, 2015
Litteraturhuset: 
Foto av Tor Åge Bringsværd: Gyldendal Norsk Forlag
Foto av Norah Lange: Samlaget
Foto av Lars Haga Raavand: Aschehoug forlag
Nasjonalbiblioteket: Bilde av filmplakaten til “Kjære Lille Norge”
Operaen: Erik Berg
Oslo kunstforening: Smiley (2015)Material: Human hip bones and spine, metal casing
Oslo teatersenter: JAL Illustrasjon
PAO: Joana Mollà, PAO @ Kulturnatt 2015 Foto: Photo by: Tormod Lindgren
Publikung: Erica Hebbert
Språkrådet: Edvard Munch, Telthusbakken med Gamle Aker kirke
Tøyen Park: Tale Hendnes
UiO, Observatoriet: Jiri Havran

Øvrige bilder ved virksomhetene

KONTAKT
Kulturetaten 
Storgata 25, 0184 Oslo
Postadresse: 
Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo
kulturnatt@kul.oslo.kommune.no
www.oslokulturnatt.no



God natt!


