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TURIST I EGEN BY

Oslo kommune, VisitOSLO og Oslo Pass ønsker deg velkommen til Turist i 
egen by søndag 17. april. Alle som møter opp i Borggården til Oslo rådhus 
denne dagen mellom 9.00 og 15.00 vil få utdelt et gratis Oslo Pass. Dette 
er en enestående anledning for deg som bor i byen, til å besøke museer 
og attraksjoner du spaserer forbi hver dag, men ikke har tatt deg tid til å 
stikke innom.

Med turistkortet Oslo Pass kan du denne dagen få gratis førstehånds-
kjennskap til byens mange turistattraksjoner og tusen år lange historie. 
Passet gir også fri offentlig transport med Ruter og Bygdøyfergene, i tillegg 
til spesialtilbud en rekke steder. Tilbudene er mange både for barn og 
voksne.

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

Geir Lippestad                                                 Bente Bratland Holm
Byråd for næring og eierskap Adm. direktør, VisitOSLO

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

BE A TOURIST IN YOUR OWN CITY

On Sunday 17th of April all Oslo locals are invited to take part in “Tourist in your own 
city”. Join us at Oslo City Hall between 9am - 3pm, where you can meet some of the  
city’s museums and attractions at stands inside the City Hall and everyone will get a 
free Oslo Pass. The Oslo Pass is Oslo’s offcial city card which includes free entrance to 
museums and attractions, free public transport and much more.

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

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

The free Oslo Pass is printed exclusively for this event and is valid only on 
April 17th 2016.
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Kl. 9.00 
• Offisiell åpning  
 NB: Pass deles ut i Borggården/Fr. Nansens plass

• Velkomsttale ved Ordfører Marianne Borgen 

• Premieutdeling til vinnere av grunnskolenes tegnekonkurranse   

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

• Gratis Oslo Pass deles ut fra VisitOSLOs stand i Borggården

• Reis gratis hele dagen med Ruters kollektivtilbud innen sone 1

OBS: Oslo Passet som deles ut gratis, er trykt opp spesielt for 
Turist i egen by og er kun gyldig 17. april 2016

PROGRAM
Besøk disse utstillerne på stand søndag 17. april. Her får du mer 
informasjon om aktiviteter, delta på konkurranser og mye mer!

R	Cinemateket  

R	Den Norske Opera & Ballett  

R	Historisk museum og Vikingskipshuset 

R	Ibsenmuseet     

R	Nasjonalmuseet 

R	Nobels Fredssenter 

R	Oslo Museum   

R	Oslo Open

R	Oslo Skolemuseum

R	Oslo Visitor Centre 

R	Ruter 

R	Rådhuset     

R	Viking Biking AS

STAND I RÅDHUSET



 

TIPS TIL LITT AV HVERT
R	Bymuseets byvandring med Lars Roede: Avgang utenfor Rådhuset kl. 13.00.
R	Forsvarsmuseet: Omvisninger kl. 12.00, 13.00 og 14.00 – tema «INTOPS – norske soldater i 
 internasjonale operasjoner» og «Kampen om Atlanterhavet 1940-45».  
R	Ibsenmuseet: Omvisning i Ibsens leilighet hver hele time i museets åpningstid.
R	Brannmuseet i Oslo: Guidet tur i tårnvekterrommet i Oslo Domkirke hver halvtime 
 fra kl. 13.00 – 17.00.
R	Norsk Folkemuseum – bakgårdsopera – en smak av 1700- tallet og Mozart kl. 13.00.
R	HL-Senteret: Omvisninger i Villa Grandes lukkende rom og hage, samt bunker fra 2. verdenskrig.
R	Vikingskipshuset: Prøv deg som forsker i Oseberglaboratoriet!  
R	Astrup Fearnley Museet: Kunstprat kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00.
R	Norges Hjemmefrontmuseum - kort introduksjon om museet kl. 12.00, 13.00 og 14.00. 
R	Vigeland-museet: Omvisning i Gustav Vigelands leilighet hver halvtime fra kl. 12.00 – 13.30.

TIPS TIL BARNEFAMILIER
R	Cinemateket: Besøk Barnas filmrom og se Caprinos figurer.
R	Barnekunstmuseet: Kunstverksted, ansiktsmaling og Klovnen Knerten lager ballongfigurer! 
R	BOO – Barnas Oslo Open: Workshop for alle barn.
R	Frammuseet: Utforsk polarskipet Fram!
R	Oslo Reptilpark: Hold en slange!
R	Oslo Skolemuseum: Spis Oslofrokost i «Bessa», syng 1970-tallsviser eller delta i klasseromsgym   
 anno 1900. 
R	Nobels Fredssenter: Aktivitetshefte Utforsk Nobel Fredssenter med Fred & Toca Loca og 
 barneløypa Fred & Toca Loca sier i fra.
R	Oslo Konserthus – Barnas Konserthusfestival. 
R	Norsk Maritimt Museum: Bygg din egen båt i Barnas Båtverksted og se film i Redningsskøyta 
 Elias` filmrom. 
R	Popsenteret: Plutselig Popeventyr m/Plutselig BarneTeater. Bli med å bestem handlingen 
 kl. 13.00!
R	Teknisk Museum: Opplev dataspillsuksessen «Game On 2.0» og spill deg igjennom historien!

TIPS AND GUIDED TOURS IN ENGLISH
R	Guided tour – the Opera House 1 pm and 2 pm (20 % discount with the Oslo Pass).
R	Viking Biking: Experience Oslo by bike and join a guided tour at 10 am and 2 pm!
R	2 hour Fjord Sightseeing at 10.30 am, 1 pm and 3.30 pm (15 % discount with the Oslo Pass).
R	Guided tour – The Nobel Peace Center every hour from 10 am – 5 pm.
R	The University’s Aula: Mini concerts at 1 pm and 2 pm.
R	The Kon-Tiki Museum: See the original Kon-Tiki film (ENG) at 12 pm. 
R	Experience Holmenkollen like a ski jumper – try Kollensvevet for NOK 490 with the Oslo Pass.
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R	BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS – BYGDØYFERGEN
 Gratis for alle med Oslo Pass.
 Avgang hvert 20. minutt fra Rådhusbrygge 3.
 «Fjordveien» er den raskeste veien til museene på Bygdøy siden 1897.
 Stopper på Dronningen til Vikingskipshuset og Norsk Folkemuseum, og Bygdøynes til  
 Frammuseet, Kon-Tiki Museet og Norsk Maritimt Museum.  
 For mer informasjon se www.boatsightseeing.com

R	BRANNMUSEET I OSLO 
 
 GRØNLAND BRANNSTASJON
 Kom og besøk Grønland brannstasjon og se den gamle bygningen. 
 Den gamle brannstasjonene ble tatt i bruk for 150 år siden og har blitt ombygget flere ganger.  
 Få innblikk i 1000 års brannhistorie og hvordan brannenene har påvirket og forandret Oslo.  
 Adresse: Grønland brannstasjon, Grønlandsleieret 32 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.brannmuseet.no  
 
 DOMKIRKEN
 Bli med opp i tårnvekterrommet og gå de 198 trinnene opp til utkikksrommet i toppen av 
 domkirketårnet. Rommet ble brukt for å se etter røyk og brann i gamle dager.  
 Guidet tur hver halvtime fra kl. 13.00 til kl. 17.00 siste tur kl. 17.00. maks 12 personer pr. tur. 
 Gratis tidsnumererte billetter fåes ved hovedingangen.  
 Adresse: Hovedingangen på domkirken ved Stortorget • Åpningstid: 13.00 – 17.00
 For mer informasjon se www.brannmuseet.no 
 

R	ASTRUP FEARNLEY MUSEET
 Bli kjent med Astrup Fearnley Samlingen, en av  
 Norges viktigste samlinger av samtidskunst, og vårens  
 store utstilling «Matthew Barney – Bildungsroman».  
 Kom også og opplev museets vakre arkitektur tegnet  
 av den verdensberømte arkitekten Renzo Piano. 
 Det er gratis adgang for deltagere på Turist i egen by.
  Det blir kreative aktiviteter for barn i alle aldre,  
 boksalg og kunstprat kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00. 
 Adresse: Strandpromenaden 2, Tjuvholmen 
 Åpningstid: 10.00 – 17.00  
 For mer informasjon se www.afmuseet.no

GRATIS ADGANG
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R	DET INTERNASJONALE BARNEKUNSTMUSEET 
 The International Museum of Children’s Art
 Internasjonal utstilling med tema «Portretter». 
 Aktiviteter; Klovnen Knerten kommer innom og lager ballongfigurer til alle barn. I tillegg blir det   
 ansiktsmaling, kryssordoppgave m/ premie, musikkstund og drop-in familieverksted (billett kr. 20,-)  
 Museumsbutikk med 10 % i rabatt på utvalgte kunstbøker. Uteområde med lekeplass. 
 Ta T-banen til Frøen.

 Adresse: Lille Frøens vei 4 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.barnekunst.no
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R	CINEMATEKET / FILMMUSEET
 Cinemateket / The Film Museum
 Cinemateket viser film fra hele filmhistorien. 
 På Turist i egen by ser du tre filmer gratis: Kl. 14.00 vises «De tøffeste gutta», en superheltfilm for 
 barn. «Station to Station» (kl. 19.00) består av 62 ett-minuttfilmer om en togreise med kunstnere 
 og musikere gjennom USA.  Aki Kaurismäkis «Bohemenes liv» vises kl. 20.30. 
 Billetter i skranken, førstemann til mølla! 
 I Filmmuseet finner du Caprinos figurer og lærer om bl.a. kinoteknikk, fotografi og animasjon. 
 Prøv optiske filmleketøy, se Oslo-filmene og bryn deg på filmquiz! Besøk også Barnas filmrom,  
 Filmverkstedet og Filmkaféen. 
 Adresse: Filmens Hus, Dronningens gate 16 • Åpningstid: 13.00 – 21.00
 For mer informasjon se www.cinemateket.no 

R	HISTORISK MUSEUM
 Historical Museum 
 I Historisk museum finner du verdens eneste vikinghjelm, og et helt stavkirke-tak!
 Vi har utstillinger om vikingtid og middelalder, Det gamle Egypt og antikken, myntkabinettet 
 og etnografiske samlinger fra Arktis, Amerika og Øst-Asia.
 Akkurat nå vises utstillingen «Ta det personlig» – historier om personlig utsmykning, med gull  
 og glitter, smykker og sverd, moderne uttrykk og Norges eldste klesplagg.
 Adresse: Frederiksgate 2, Tullinløkka • Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.khm.uio.no 

R	HL-SENTERET 
 Holocaust Center
 Utstillinger: «Bak blendede ruter», Anna-Eva Bergmans krigskarikaturer • Utstilling om Holocaust
 Omvisninger: Villa Grandes lukkede rom • Villa Grandes hage • Bunker fra 2. verdenskrig
 Foredrag: Organisation Todt i Norge • Villa Grandes historie • Slaveskipet DS Donau 
 Samtale: Journalist, regissør og forfatter Monica Csango i samtale med direktør Guri Hjeltnes
 Kafé Villa Grande: Kaker for den lyse årstid • Småretter
 Adresse: Huk Aveny 56, Bygdøy • Åpningstid: 10.00 – 17.00
 For mer informasjon www.hlsenteret.no



R	FORSVARSMUSEET
 The Norwegian Armed Forces Museum
 Forsvarsmuseet inviterer til åpne omvisninger kl. 12.00, 13.00 og 14.00. 
 To omvisninger tilbys hvert klokkeslett: «INTOPS – norske soldater i internasjonale   
 operasjoner» fra Tysklandsbrigaden til Afghanistan, og «Kampen om Atlanterhavet 
 1940-45» om konvoier, krigsseilere og ubåtkrig. Hver omvisning varer ca. 45 minutter.   
 Les mer om omvisningene, museet og nye utstillinger på www.forsvarsmuseet.no 
 og på Facebook.
 Adresse: Akershus festning, bygning 62 • Åpningstid: 10.00 – 16.00 (Kafé 11.00 – 15.00)
 For mer informasjon se www.forsvarsmuseet.no

 

  

R	FRAMMUSEET 
 The Polar Ship Fram
 Fram og Gjøa er verdens mest  
 kjente polarskuter!  
 Kom om bord i Fram og bli med 
 polfarerne til verdens kaldeste  
 og farligste steder, Nordpolen  
 og Sydpolen.  
 Se den spennende kortfilmen 
 om polarhistorien i museets  
 kino.  
 Frammuseet har spektakulære  
 modeller, aktivitetssenter og en  
 skrekkinngytende polarsimulator.
  Besøk den eneste kaféen på 
 Bygdøynes og museets store  
 museumsbutikk. 
 Adresse: Bygdøynesveien 39   
 Åpningstid: 10.00 – 16.00 
 For mer informasjon se 
 www.frammuseum.no



 

R	HOLMENKOLLEN KULTUR- & TURISTANLEGG 
 • 360 graders panoramautsikt fra toppen av tårnet! 
 • Kollensvevet er åpent fra 12.00 – 18.00
 • Kollensvevet 490,- med Oslo Pass denne dagen 
 • Vinn gavekort på Kollensvevet
 Adresse: Kongeveien 5 • Åpningstid: 10.00 – 18.00
 For mer informasjon www.holmenkollen.com, www.kollensvevet.no

R	IBSENMUSEET
 The Ibsen Museum 
 Ibsen, Munch og Lennon
 Hver hele time er det omvisning i dikterens leilighet, der en blir bedre kjent med ekteparet Ibsen. 
 Edvard Munch illustrerte flere av Henrik Ibsens stykker, blant annet Hedda Gabler og Peer Gynt.    
 Hvorfor valgte Munch seg akkurat de stykkene? Dette ser vi nærmere på i utstillingen «Mestermøte».
 Lp`en Beatles bedre kjent som The White Album hadde arbeidstittel A Doll`s house, var Ibsen 
 inspirasjonskilden? Kanskje finnes svaret på Ibsenmuseet? 
 Adresse: Henrik Ibsens gate 26 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon www.ibsenmuseet.no

R	KON-TIKI MUSEET – THOR HEYERDAHL`S FORSKNINGSSTIFTELSE
 The Kon-Tiki Museum
 På Kon-Tiki Museet kan man se originalfartøyer og oppdaterte utstillinger om Heyerdahls 
 ekspedisjoner, inkludert Kon-Tiki, Ra, Tigris, Påskeøya, Fatu-Hiva, Tùcume, Galapagos, en 30 meter  
 lang hulevandring, undervannsutstilling med en 10 meter lang hvalhai, Thor Heyerdahls bibliotek,   
 Personen Thor Heyerdahl og Tiki pop-kultur. Den originale Oscar-vinnende Kon-Tiki filmen vises 
 hver dag kl. 12.00 i kinoen i underetasjen. Museet har en rikholdig butikk. 
 Adresse: Bygdøynesveien 36, Bygdøy • Åpningstid: 10.00 – 17.00
 For mer informasjon se www.kon-tiki.no

R	MUNCHMUSEET
 The Munch Museum
 
 MAPPLETHORPE+MUNCH  
 Det er første gang Mapplethorpe
  vises sammen med Munch, og  
 første gang en så omfattende  
 utstilling av Mapplethorpe
  presenteres i Norge. Munch og 
  Mapplethorpe har flere
  interessante fellestrekk. 
 Én er deres gjennomgående  
 bruk av tradisjonelle sjangre,  
 som portrettet og aktmotivet. 
 En annen er deres selvforståelse
  som kunstnere og måten de  
 begge skapte skandale med sin  
 kunst. Begge var i hver sin tid  
 del av en kunstnerbohem og 
 subkultur som gikk på tvers av  
 det etablerte.

 Adresse: Tøyengata 53  
 Åpningstid: 10.00 – 16.00 
 For mer informasjon se 
 www.munchmuseet.no
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NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

R	NASJONALGALLERIET
 The National Gallery 
 Nasjonalgalleriet rommer landets største offentlige samling av malerier, tegninger og 
 skulpturer. Gjennom utstillingene presenteres eldre og moderne kunst med hovedvekt på  
 det norske. Av attraksjoner kan nevnes Edvard Munchs Skrik og Madonna og malerier av  
 Cézanne og Manet.  
 Museumsbutikk og kafé.  
 Aktuelt nå: «Langs kysten: Gude og hans elever omkring 1870» 

  Adresse: Universitetsgata 13 • Åpningstid: 11.00 – 17.00
 For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no  

R	KUNSTINDUSTRIMUSEET
 The Museum of Decorative Arts and Design  
 Norsk og utenlandsk kunsthåndverk, mote og design fra 1600-tallet til i dag.
 Museet ble stiftet i 1876 og er et av Norges eldste museer. Hele museet stenger høsten 2016  
 for å forberede flytting til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. I tillegg til den skiftende  
 utstillingen kan du se den faste utstillingen «Design og kunsthåndverk 1905–2005».
 Museumsbutikk og kafé.

 Aktuelt nå: «Ekstrem Ekstrøm. Møbel- og industridesign» 

   Adresse: St. Olavs gate 1 • Åpningstid: 12.00 – 16.00
 For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

R	MUSEET FOR SAMTIDSKUNST
 The Museum of Contemporary Art 
 Skiftende utstillinger av innlånte verk og verk fra egen samling. 
 To gallerirom er viet Louise Bourgeois, og du kan se faste installasjoner av Richard Serra, 
 Per Inge Bjørlo, Ilya Kabakov og Marianne Heier. 

 Aktuelt nå: «Stille revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet»

 Adresse: Bankplassen 4 • Åpningstid: 12.00 – 17.00
 For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no
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NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

R	NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR
 The National Museum – Architecture  
 Skiftende utstillinger som spenner fra samtidsarkitektur til historiske emner. 
 Museets samling omfatter tegninger og fotografier, samt modeller og gjenstander. 
 I den faste utstillingen «Byggekunst. Arkitektursamlingen fra 1830 til i dag» vises arbeider 
 av ledende norske arkitekter. 

 Aktuelt nå: «Arkitekt Lars Backer. En pioner i norsk funksjonalisme» 

 Adresse: Bankplassen 3 • Åpningstid: 12.00 – 17.00
 For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

R	MELLOMSTASJONEN – PÅ VEI TIL DET NYE NASJONALMUSEET
 Mellomstasjonen – en route to the new National Museum  
 Nasjonalmuseet og Statsbygg har sammen etablert informasjonssenteret Mellomstasjonen.  
 Frem til museet åpner kan du her bli kjent med byggeprosjektet og planene for det nye 
 museet – det største kunstmuseet i Norden.
 Bygningen var tidligere en del av jernbanestasjonen Vestbanen. Navnet Mellomstasjonen 
 forteller at informasjonssenteret er et steg på veien mot det nye Nasjonalmuseet. 

 Adresse: Brynjulf Bulls plass 2 • Åpningstid: 12.00 – 16.00
 For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

R	VILLA STENERSEN  
 Villa Stenersen ble tegnet i 1937–1939 av arkitekt Arne Korsmo (1900–1968) på oppdrag fra  
 kunstsamleren og finansmannen Rolf E. Stenersen (1899–1978).
 Huset regnes som en av de mest sentrale bygningene innenfor norsk funksjonalisme og er et 
 av Korsmos mest kjente arbeider.
 Villa Stenersen er fredet av Riksantikvaren, og det pågår en gradvis restaurering av huset  
 tilbake til opprinnelige farger og materialer. Besøkende som kommer med bil har dessverre ikke  
 anledning til å kjøre inn eller parkere på eiendommen, men må stoppe/parkere i Tuengen allé. 

 Aktuelt nå: «Villa Tugendhat» 

 Adresse: Tuengen allé 10C • Åpningstid: 12.00 – 16.00
 For mer informasjon, se www.nasjonalmuseet.no

R	NATURHISTORISK MUSEUM 
 Natural History Museum
 Velkommen til Norges største botaniske hage og naturhistoriske museum! 
 Nå er den vakre hagen i vårblomstring. 
 I vår nye utstilling «Stein og bein» kan du se det verdensberømte fossilet Ida, tyrannosaurusen Stan,  
 vakre mineraler og spennende fossiler. Besøk også utstillingene om norske og utenlandske dyr. 
 Ved museumsinngangen kan du kjøpe gamle bøker om naturhistorie på vårt bokmarked.
 Adresse: Sars’ gate 1 • Åpningstid: 10.00 – 18.00. Botanisk hage 07.00 – 21.00
 For mer informasjon se www.nhm.uio.no
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R	NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM
 Norway’s Resistance Museum
 Norges Hjemmefrontmuseum vil gjerne tilby våre gjester en kort introduksjon om museet 
 kl 12.00, 13.00 og 14.00. Introduksjonen varer ca. 20 minutter.
 Man reiser gjennom den norske okkupasjonstiden, via invasjonen og motstanden til frigjøringen 
 og freden.   
 Adresse: Bygning 21, Akershus festning • Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.forsvaretsmuseer.no/nor/hjemmefrontmuseum

R	NOBELS FREDSSENTER 
 Nobel Peace Center  
 «Den tunisiske metode»: Fredsprisutstillingen 2015 om Kvartetten for nasjonal dialog og veien 
 fra kaos og opprør til ny grunnlov og frie valg. 
 «Targets»: En fotoutstilling av tyske Herlinde Koelbl som viser fiendebilder fra hele verden.
 «Syria er mitt eneste hjem»: En utstilling om livet som flyktning sett gjennom barns øyne. 
 For barnefamilier har vi aktivitetsheftet Utforsk Nobels Fredssenter med Fred & Toca Loca og 
 barneløypa Fred & Toca Loca sier ifra. 
 Omvisninger hver hele time på norsk og engelsk fra kl. 10.00 – 17.00. 
 I museumsbutikken har vi gode tilbud på utvalgte varer – kun i dag!
 Adresse: Rådhusplassen • Åpningstid: 09.30 – 18.00
 For mer informasjon se www.nobelsfredssenter.no

R	NORSK MARITIMT MUSEUM
 Norwegian Maritime Museum
 Velkommen til Maritimt Museum på Bygdøynes!
 • Vi viser panoramafilmen «Med havet som levevei» hvert 30. minutt.
 • Barnas Båtverksted holder åpent for små og store båtbyggere mellom kl. 12.00 – 15.00.
 • Se Norges eldste båt!
 • Fargelegg vennene fra Lunvik og se film i Redningsskøyta Elias sitt filmrom.
 • Båtkjøring i vårt innendørs båtbasseng.
 • Interaktive utstillinger om sjøfolk og skipsfart.
 • Salg av kaffe og vafler.
 Adresse: Bygdøynesveien 37, Bygdøy • Åpningstid: 10.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.marmuseum.no

R	NORSK FOLKEMUSEUM 
 Norwegian Museum of  
 Cultural History
 Klokken 13.00: Bakgårdsopera i  
 herskapelig miljø. En smak av  
 1700-tallet og Mozart.

 Opplev eventyr ved peisen, lefse- 
 bakst i eldhuset, husdyr i fjøset og  
 arbeiderhjem på Enerhaugen. 
 Husmoren ønsker velkommen i  
 50-tallskjøkkenet og i Kolonialen  
 kan du kjøpe sukkertøy.

 Friluftsmuseet viser hjem og  
 bygninger, fra både by og land.

 Utstillinger: Folkekunst, Folkedrakt,  
 Kirkekunst, Samisk kultur og 
 leilighetene i OBOS-gården. 

 Adresse: Museumsveien 10, Bygdøy  
 Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon se 
 www.norskfolkemuseum.no
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R	OSLO GUIDEBUREAU
 OSLO CITY WALK: Historisk elvevandring
 Historisk spasertur langs Akerselva er en av Oslo Guidebureaus faste vandreturer i 2016. 
 Denne turen går langs Akerselva, Oslos grønne lunge og Norges vugge for industrialisering.  
 Turen avsluttes med et besøk i Mathallen.
 OBS: Begrenset antall plasser
 Oppmøte: Ø – Oslo Visitor Centre på Ø (Jernbanetorget 1) kl. 14.00
 Slutt: Mathallen
 Turen varer i ca. to timer.
 For mer informasjon se www.osloguide.no

R		OSLO GUIDESERVICE AS
  Vi byr på følgende turer:
  1. «I Snømannens fotspor» – en krimtur. Start kl. 10.30 fra Domkirken (hjertet); slutt kl. 12.00 på  
  en av Harry’s stampuber i sentrum.
  2. «Munch i Oslo» – I fotspor av Munch. Se og besøk steder knyttet til hans liv som har inspirert  
  hans kunst. Start kl. 13.00, 2 timer, fra Østbanehallen (tiger statue), slutt Nationaltheatret.
  3. «Oslos hemmeligheter». Oppdag Oslos skjulte perler mellom natur og urbant liv. 
  Start kl. 15.30, 2 timer, fra Nationaltheatret, slutt Grünerløkka.  
  For bestilling av turene i ettertid send mail til mail@guideservice.no

R		OSLO KONSERTHUS – BARNAS KONSERTHUSFESTIVAL
  Velkommen til Barnas Konserthusfestival! På festivaldagen blir det gratis Åpent Hus i Oslo 
  Konserthus med store spillerom for barn i alle aldre! Vi inviterer til en sprudlende festivaldag  
  med levende musikk både inne og ute: konserter, barneensembler, nomademusikere og en  
  rekke musikalske aktiviteter!  
  Adresse: Publikumsinngang i Ruseløkkveien (Vikaterrassen) 
  Åpningstid: 10.30 – 15.00
  For mer informasjon se www.oslokonserthus.no

R	NORSK TEKNISK MUSEUM 
 Norwegian Museum of Technology
 Opplev dataspillsuksessen «Game On 2.0»!
 Spill deg gjennom historien, fra Pong, legendariske klassiske arkadespill til dagens mest populære 
 spill og konsoller. Med mer enn hundre spill, originale kontroller og «runde» skjermer har utstillingen 
 begeistret besøkende i alle aldre over hele verden. Let’s play! 
 Mye nytt i Oslo vitensenter, et sted du kan lære mens du har det gøy. Eller hva med å mekke selv i   
 Teknoteket makerspace? Museet byr på noe for alle i familen, så kom!
 Adresse: Kjelsåsveien 143 • Åpningstid: 11.00 – 18.00
 For mer informasjon se www.tekniskmuseum.no 



OSLO MUSEUM

R	BYMUSEET
 Oslo City Museum 
 «Fra rådhus til rådhus»
 Bymuseet arrangerer byvandring fra Oslo rådhus til Christiania rådhus v/arkitekturhistoriker 
 Lars Roede
 Frammøte: Kl. 13.00 nederst i borggården utenfor Rådhuset
 På Bymuseet i Frognerparken: Se utstillingen «OsLove – byhistorie for begynnere» og 
 fotoutstillingen «Gjensyn med Wilse»
 Omvisning i museet kl. 12.00 og 14.00
 Adresse: Frognerveien 67 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.oslomuseum.no

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

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

R	TEATERMUSEET 
 The Theatre Museum 
 Kl. 13.00: Rebell i norsk teater v/regissør Kjersti Horn
 Se utstillingen «I rampelyset – scenekunst i Oslo fram til i dag»
 Teatermuseet finner du på Bymuseet i Frognerparken
 Adresse: Frognerveien 67 • Åpningstid: 11.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.oslomuseum.no
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R		OSLO OPEN
  Norges største kunstfestival der du kan møte over 370 profesjonelle kunstnere på deres 
  egen arbeidsplass – atelieret! Du trenger ikke kjenne noen eller kunne noe om kunst for å  
  delta. Du kan delta på guidet tur med en av våre kunnskapsrike formidlere eller lage din   
  egen tur ved hjelp av vårt digitale GPS kart.    
  Vi arrangerer workshops for barn som en del av barnefestivalen Barnas Oslo Open. 
  Oslo Open foregår både 16. og 17. april kl 12.00 – 18.00   
  Adresse: Hele Oslo • Åpningstid: 12.00 – 18.00 
  Se våre nettsider for påmelding. Alt er gratis!  
  www.osloopen.no 

R		OSLO REPTILPARK
  Oslo Reptile Park
   Kom til reptilparken å ta på en slange!  
  Oslo Reptilpark har over 100 dyr utstilt; kvelerslanger, snoker, gekkoer, varaner og andre øgler,  
  pilgiftfrosk, vakre taranteller og sort enke (verdens giftigste edderkopp) i tillegg til en 
  dvergkrokodille, aper, skilpadder og fisk.
  NB! Når det er Turist i egen by kan det kan bli veldig fullt i reptilparken   
  Adresse: St. Olavs gate 2 • Åpningstid: 10.00 – 18.00
  For mer informasjon se www.reptilpark.no

R		POPSENTERET 
  Popsenteret – et prisbelønnet og moderne opplevelsesmuseum for populærmusikk!
  Opplev populærmusikk på en helt ny og engasjerende måte. Utstillinger, interaktive opplevelser,  
  studio med låtinnspilling, artister og begivenheter, rariteter og tekniske nyvinninger. 
  Bli engasjert av vår imponerende populærmusikkhistorie de siste 100 år. 

  • 11.00  Popquiz for hele familien, fine premier.
  • 13.00  Plutselig Popeventyr m/Plutselig BarneTeater. Bli med å bestem handlingen!
  • 15.00  Popquiz for hele familien, fine premier.
  • Syng i studio og design platecover – hele dagen.

  Adresse: Trondheimsveien 2, inngang fra Schous plass eller Nybrua • Åpningstid: 10.00 – 17.00
  For mer informasjon se www.popsenteret.no 

 

R	OSLO SKOLEMUSEUM 
 Syng, spis og hold kjeft! – Åpen dag
 Spis Oslofrokost i «Bessa», syng 1970-tallsviser, delta i klasseromsgym anno 1900 eller skriv med 
 penn og blekk.  Lær å lage hestetømmer og drikk kaffe på lærerværelset.
 Oslo Skolemuseum inviterer til åpen dag med opplevelser og aktiviteter for alle aldere!
 Utstillingen «De tok skolen vår - Osloskolen 1940-45» bygger på intervjuer med tidsvitner. 
 «Møt» noen av elevene som opplevde denne viktige tida!  
 Kaffe, saft og vafler i kafeen – liten museumsbutikk.
 Adresse: Møllergata skole, Møllergata 49 • Åpningstid: 12.00 – 15.00
 For mer informasjon se skolemuseum.osloskolen.no 



R	UNIVERSITETETS AULA
 The University Aula
 Velkommen til minikonserter og miniforedrag om Edvard Munchs bilder i Aulaen. 
 12.30  Miniforedrag om kunsten v/Hilde Berteig
 13.00  Minikonsert – På sangens vinger – Gjøril Songvoll, sopran og Jie Zhang, klaver
 13.30  Miniforedrag om kunsten v/Hilde Berteig
 14.00  Minikonsert – Klaver og fiolin – Liv Migdal, fiolin og Jie Zhang, klaver 
 Adresse: Karl Johans gate 47 • Åpningstid: 12.00 – 15.00
 For mer informasjon se www.uio.no/om/kultur/musikk/aulaen 

R	VIGELAND-MUSEET
 The Vigeland Museum
 Benytt anledningen til å utforske et av Oslos vakreste museer! 
 Kl. 12.00/12.30/13.00/13.30: Omvisning i Gustav Vigelands leilighet. 
 Leiligheten, der Vigeland bodde fra 1924 til sin død i 1943, er bevart med det originale interiøret  
 fra 1920-tallet. Billetter deles ut i resepsjonen fra kl. 10.00. Maks 15 pers. pr. omvisning. 
 Kl. 14.00: Omvisning i utstillingen «Mattias Härenstam. Svakheter, hemmeligheter, løgner», samt  
 museets faste samling.
 Åpent leireverksted hele dagen.
 Velkommen!
 Adresse: Nobels gate 32 • Åpningstid: 10.00 – 16.00
 For mer informasjon se www.vigeland.museum.no

R	VIKING BIKING
 En tur med Viking Biking er en sosial måte å oppdage byen på. Ved å sykle i sakte tempo ser  
 man severdighetene fra et annet perspektiv. Vil du sykle med stil anbefaler vi deg å bruke  
 en av våre berømte vikingsykkelhjelmer; en slik tur vil du aldri glemme! 
 Vi tilbyr to guidede turer på engelsk, fra 10.00 – 13.00 og fra 14.00 – 17.00. 
 Maks 25 personer pr. tur. Førstemann til mølla.  
 Adresse: Nedre Slottsgate 4
 For mer informasjon se www.vikingbiking.no

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

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

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

(Apple/Android).

• Gratis adgang til over 30 museer 
• Gratis kollektivtransport

• Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser 
• Gratis adgang til offentlige bad

• Rabatter på sightseeing og spesialtilbud på 
restauranter, butikker og fritidsaktiviteter

Pass type 24 timer 48 timer 72 timer

Voksen 335 NOK 490 NOK  620 NOK

Barn/Senior 170 NOK 250 NOK  310 NOK

LAST NED 
APPEN HER

Opplev mer. Betal mindre.R	VIKINGSKIPSHUSET
 The Viking Ship Museum 
 Prøv deg som forsker i Oseberglaboratoriet!
 Hvordan kan vitenskapen redde viking-
 skatten? På vikingskipshuset finner du  
 verdens tre best bevarte vikingskip, 
 sammen med de flotte, men skjøre  
 tregjenstandene fra Osebergfunnet. 
 Mens barna prøver seg på morsomme 
 aktiviteter som forklarer kjemi og 
 konservering, kan de voksne ta en prat 
 med forskere fra Saving Oseberg-prosjektet.
 Adresse: Huk Aveny 35, Bygdøy 
 Åpningstid: 10.00 – 16.00 
 (arr. varer fra 11.00 – 15.00) 
 For mer informasjon se 
 www.khm.uio.no
 



R	ALBERT BISTRO
 Albert er en livlig, fransk bydelsbistro med fristende retter som tilberedes med kjærlighet i vårt 
 franske kjøkken. Våre gjester bruker Albert som en møteplass både til frokost, lunsj og middag – 
 eller for et godt glass vin alene eller sammen med andre.
 Alle med Oslo Pass fra Turist i egen by får 10 % rabatt på mat.

 Adresse: Stranden 3 • Åpningstid: 09.00 – 22.00
 For mer informasjon se ww.albertbistro.no 

R	EKEBERGRESTAURANTEN
 Velkommen til en praktfull dag på toppen av Oslo. Vi har mange flotte retter på menyen, både til   
 lunsj og middag. I dag spanderer Ekebergrestauranten en spesialdessert komponert av vår konditor.  
 Gjelder for turister i egen by som bestiller hovedrett, og som kan vise frem Oslo Pass.
 Adresse: Kongsveien 15 • Åpningstid: 12.00 – 22.00 
 Kom innom eller kontakt oss for bordreservasjon på telefon 23 24 23 00 eller 
 post@ekebergrestauranten.com. For mer informasjon se www.ekebergrestauranten.com  

R	HARD ROCK CAFE OSLO
 Siden åpningen i London 1971, har Hard Rock Cafe utviklet seg til å bli et globalt fenomen. 
 Det eksisterer i dag i 174 Hard Rock restauranter, live arenaer, hoteller og kasinoer i over 54 land. 
 Till tross før skiftende trender har Hard Rock Cafe klart å holde sin posisjon som et trendy 
 bevertningssted.
 På Hard Rock Cafe Oslo blir du servert amerikansk mat og fantastisk musikk. 
 Vi gir deg en energisk rock ‘n’ roll opplevelse du sent vill glemme.
 Få 15 % rabatt på mat og produkter i butikken ved fremvisning av Oslo Pass.

 Adresse: Karl Johans gate 45 • Åpningstid: 12.00 – 00.00
 For mer informasjon se www.hardrockcafe.no

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

RABATTER OG SPESIALTILBUD

R	BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS – FJORD SIGHTSEEING
 Fjord Sightseeing gir 15 % rabatt til alle med Oslo Pass!
 Pris med Oslo Pass 242 NOK.
 Avgangstider: 10.30, 13.00 og 15.30 
 Dette er den klassiske Oslofjordsightseeingen.
 Vi passerer gjennom trange sund, idylliske 
 bukter og en labyrint av øyer med 
 sommerhytter. Nyt utsikten fra en av 
 våre sightseeingbåter. Ombord er 
 det enkel servering.
 Turen varer i 2 timer 
 Se www.boatsightseeing.com
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R	LOFOTEN FISKERESTAURANT
 Nyt den fantastiske utsikten over  
 Oslofjorden ytterst på Aker Brygge.  
 Denne søndagen spanderer vi dessert  
 ved bestilling av dagens 2 retters meny.  
 Menyen er basert på havets delikatesser  
 og sesongens flotteste grønnsaker. 
 Tilbudet gjelder for Turist i egen by og  
 de som kan vise frem Oslo Pass.   
 Adresse: Stranden 75 
 Åpningstid frokost: 12.00 – 22.00 
 Kom innom eller kontakt oss for 
 bordreservasjon på telefon 22 83 08 08  
 eller på lofoten@fiskerestaurant.no.
  For mer informasjon se
 www.lofotenfiskerestaurant.no 
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R	RESTAURANTHUSET OPERAEN
 Velkommen til yrende liv og en pulserende atmosfære. 
 Nyt et deilig måltid i Sanguine Brasserie, eller noe enkelt 
 i farten fra kaféen vår. Vi byr på kaffen ved kjøp av bakverk 
 og fremvisning av Oslo Pass i kaféen denne dagen. 
 Adresse: Kirsten Flagstads plass 1 • Åpningstid: 12.00 – 20.00 
 Kom innom eller kontakt oss for bordreservasjon på 
 telefon 21422142 eller på post@opera-huset.no. 
 For mer informasjon se www.sanguinebrasserie.no 
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R	DEN NORSKE OPERA & BALLETT
 The Norwegian National Opera & Ballet
 Omvisning på engelsk og norsk kl. 13.00 og kl. 14.00. 
 (20 % rabatt med Oslo Pass)
 Familieomvisning på norsk kl. 15.00.
 NB! Begrensede plasser og alle må ha billett.
 Operabutikken gir 20 % på alle varer denne søndagen.
 Billettluken er åpen fra kl. 12.00-kl 18.30

 Besøk vår stand i Rådhuset og hør om hva som skjer 
 i Operaen denne våren. Og kanskje du får med  
 deg en fribillett til omvisning? 
 Adresse: Kirsten Flagstads Plass 1
 Åpningstid: 12.00 – 22.00  
 For mer informasjon se 
 www.operaen.no 



R	SKI-SIMULATOR I HOLMENKOLLEN
 Ski-Simulator ved hoppet i Holmenkollen!  
 Hopp i «Kollen» og opplev hvordan det føles å sette  
 utfor verdens tøffeste utforløyper med verdens  
 beste utøvere på to ski. Teknologi som før bare  
 var for piloter og astronauter kombinerer 
 flysimulatorbevegelser med en «eye-view»-film for  
 å skape en helt spesiell og realistisk følelse.
 Få 20 % rabatt med Oslo Pass!
 Adresse: Kongeveien 5 • Åpningstid: 10.00 – 18.00 
 For mer informasjon www.skisimulator.no

R	LOUISE RESTAURANT OG BAR 
 Louise gir deg den komplette restaurantopplevelsen med norske råvarer fra hele landet, 
 og inspirasjon fra verdens kjøkken. Vi tilbyr flotte kurs og konferansefasiliteter i unike omgivelser, 
 samt vår sjømatbar Hummer & Kanari som tilbyr småretter fra havet sammen med cocktails fra 
 vår eminente bartender.
 Alle med Oslo Pass fra Turist i egen by får 10 % rabatt på mat. 
 Adresse: Stranden 3 • Åpningstid: 12.00 – 22.00 
 For mer informasjon www.restaurantlouise.no

R	MATHALLEN OSLO  
 Midt i det spennende Vulkan-området ligger den gamle verkstedhallen som er blitt forvandlet til   
 mathall. Her kan du enten nyte mat og drikke på stedet, eller handle med deg knallgode råvarer   
 hjem til søndagsmiddagen. Området Vulkan er en fusjon av kultur og kreativt næringsliv med mye  
 spennende innenfor kultur, utdanning, uteliv, mat og drikke. 
 Mange av aktørene i Mathallen tilbyr 10 % rabatt til alle med Oslo Pass denne dagen. 
 Informasjon om dette blir lagt ut på mathallen.no 
 Adresse: Vulkan 5 • Åpningstid: 11.00 – 17.00 
 For mer informasjon www.mathallen.no	

R	MAGIC ICE BAR OSLO
 På Magic Ice er det meste laget av is, til og med bordene, baren og glassene! Magic Ice 
 inneholder en utstilling bestående av opplyste skulpturer laget av krystallklar is, samt installasjoner  
 med fargerik LED-belysning. For øyeblikket er temaet i utstillingen Edvard Munch, hans arbeid og   
 mennesker som inspirerte ham. 
 Magic Ice er åpen for både privatpersoner og grupper. Få 15 % rabatt på inngang med Oslo Pass.
 Adresse: Kristian IV’s Gate 12 • Åpningstid: 11.00 – 00.00
 For mer informasjon www.magicice.no/locations/oslo 

R	SORGENFRI
 Sorgenfri er Oslos fremste akevittrestaurant. Vi er kjent for vår skandinaviske rustikke meny, 
 kontinentale favoritter og husmannskost med egen vri. Vårt lune og unike interiør er fylt av 
 snurrepiperier med masse historie. Stamgjestene kommer til oss for å ta del i den gode 
 Sorgenfri-stemningen, for på Sorgenfri feirer vi livet hver dag.
 Alle med Oslo Pass fra Turist i egen by får 10 rabatt % på mat.
 Adresse: Bryggetorget 4 • Åpningstid: 12.00 – 22.00 
 For mer informasjon www.cafesorgenfri.no 



Oslo Visitor Centre
Spør oss om hva som skjer i Oslo!

Kjøp Oslo Pass, konsert- og transportbilletter
Veksling av valuta
Kart og brosjyrer

Gratis Wi-Fi

Åpent alle dager kl 09-18 i Østbanehallen

www.visitoslo.com

#visitoslo 
#diggeroslo


