AKTIVITETSKALENDER
Våren 2015

NORSK LUFTFARTSMUSEUM

”Faces of Cold War”

Utstillingsperiode: 6. februar - 31. august 2015
Den kalde krigen var en global konflikt og historien har som regel fokusert på de
to supermaktene og deres konfrontasjoner. Men den kalde krigen var også lokal, og
består av mange små historier. På begge sider av Jernteppet opplevde vi atomfrykt,
spionasje og dramatiske situasjoner.
Men hva vi opplevde og hvordan vi levde med kald krig, var ofte annerledes i Polen,
Estland, Tyskland, Danmark eller Norge.
Norsk Luftfartsmuseum har i samarbeid med partnermuseer og kulturminner i fire
naboland laget utstillingen ’Faces of Cold War’.
Utstillingen åpner fredag 6. februar kl. 12.00. Fri inngang på åpningen.
			

		

Velkommen!

PROGRAM 2015

FEBRUAR
Fredag 6. Februar
kl. 12.00
NY UTSTILLING

”Faces of Cold War”

Søndag 15. februar
kl. 12.00 - 15.00
FAMILIEDAG

HELIKOPTERsøndag

Hver dag
UTSTILLINGSDEL

”Arbeid pågår”

Søndag 22. februar
kl. 13.00
MINIFOREDRAG

”På tokt med Orion under den kalde krigen”

Tirsdag 24. torsdag 26. februar
VINTERFERIE

VINTERferie med luftige aktiviteter!

Ny vandreutstilling; et samarbeid mellom Norsk Luftfartsmuseum og institusjoner fra
4 andre land. – hvilke inntrykk sitter vi igjen med fra den kalde krigen? Utstillingen og
prosjektet er finansiert gjennom Grundtvig Partnership programmet i EU.
Kom og se vårt nye Lynx helikopter! Ta en titt inn! Møt og snakk med personell fra Lynx.
Vi lager papirhelikoptre og tester dem i vårt aktivitetsverksted.

Deler av en utstilling om arkitektur og landskap. – flyplassen som hverdagsarkitektur.
Per Arvid Tellemann var navigatør på Orion og bodde på Andøya på 1970-tallet.
Miniforedraget beskriver flyturer i Barentshavet, dagligliv på skvadronen og familieliv på
Andenes. Hva visste familien og hvordan var forholdet til fastboende?
Miniforedrag ved Per Arvid Tellemann.
Vindtunellen står klar! Lag dine egne flyfarkoster og test dem i vår vindtunnel! Konkurrer på
bernoullibordet, hvem får ballen først i mål?
Aktiviteter for små og store i tidsrommet kl. 11 - 15.

MARS
Søndag 8. mars
kl. 13.00
MINIFOREDRAG

”Gidsken Jakobsen - kvinnedagen 8. mars”

Søndag 22. mars
kl. 12.00 -15.00
FAMILIEDAG

DRAGEsøndag

I en tid da det ble forventet at kvinner skulle gifte seg og stelle hjemme for mann og barn,
tok den 20 år gamle Gidsken Jakobsen fra Narvik av med egen flymaskin i 1929. Bli kjent med
kvinnen som fløy i allslags vær, trosset kjønnsroller og forundret en hel nasjon.
Miniforedrag ved Olav Gynnild.
Vår og drager henger sammen! Lag og dekorer din egen drage som du kan fly med ute!
Få nyttige og praktiske tips om drageflyging. Drageverksted kl. 12.00 - 15.00.

Møt Starfighterforeningen!

Disse entusiastene kan det meste om det berømte jagerflyet. Spør og grav om alt du lurer på!
Det blir åpen cockpit og mulighet for å prøvesitte i en ekte Starfighter.
Ved foreningen Starfighterens venner.

APRIL
,

PÅSKEN 2015

Åpningstider i påsken

Søndag 19. april
kl. 13.00
MINIFOREDRAG

”Hverdagsliv under okkupasjonen i Bodø”

Mandag - tirsdag kl. 10.00 - 16.00, onsdag kl. 10.00 - 14.00. 2. påskedag kl. 11.00 -15.00.
Museet og Café Gidsken er stengt f.o.m. skjærtorsdag til 2. påskedag.
I år er det 75 års siden Norge ble okkupert av Tyskland, og bombingen av norske byer,
deriblant Bodø. Miniforedrag ved Linda Haukland.

MAI
Fredag 1. mai

Museet og Café Gidsken er stengt fredag 1. mai.

Torsdag 14. mai

Museet og Café Gidsken har åpent på Kristi Himmelfartsdag mellom kl. 11.00 - 17.00.

Søndag 17. mai

Café Gidsken har åpent mellom kl. 11.00 - 17.00 på 17. mai. Museet er stengt.

23. - 25. mai

PINSEN - Museet og Café Gidsken har åpent i pinsen mellom kl. 11.00 - 17.00.

JUNI, JULI OG AUGUST
Mandag 15. juni Lørdag 15. august
SOMMERTID

SOMMERtid

Hver dag 29. Juni 9. august
GUIDET OMVISNING

SOMMERomvisning med guide i museets utstillinger.

29. juni - 9. august
GUIDET OMVISNING

FAMILIEomvisning - Lek med luft! Kl. 12.00 og 14.00

Utvidet åpningstid i sommersesongen. Museet og Café Gidsken har åpent
mandag - søndag kl. 10.00 - 18.00.

Hver dag, hver time fra kl. 11.00 - 16.00. Kontakt resepsjonen for mer informasjon.
NB! Alle omvisninger er inkludert i inngangsbilletten.

Spennende omvisning for litt større barn (6 - 100 år). Vi skal eksperimentere og forske på
luft. Kontakt resepsjonen for mer informasjon. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten.

facebook: www.facebook.com/flymuseum

www.luftfartsmuseum.no

Norsk Luftfartsmuseum

Åpningstider:
		

Mandag - fredag: kl. 10.00 - 16.00
Lørdag - søndag: kl. 11.00 - 17.00

Billettpriser: voksen kr 120,- barn kr 60,honnør/student kr 90,- familie kr 330,- familieårskort kr 600,Arrangement:
Ordinær museumsbillett, dersom ikke annet er oppgitt.

Café Gidsken
Tlf: 75 50 78 71
E-mail: cafe@luftfartsmuseum.no

Biblioteket
Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9.00 - 15.00.
Se: www.luftfartsmuseum.no/kunnskap/bibliotek/

Barnebursdag på museet!
Vil du gjøre litt ekstra stas på bursdagsbarnet?
Feir bursdagsbarnet i spennende omgivelser på
Norsk Luftfartsmuseum blant små og store fly med en
eksperimentbursdag!
Ta kontakt for mer informasjon og booking på
tlf. 75 50 78 50 / booking@luftfartsmuseum.no
Følg med i avisen for oppdatert og fyldigere informasjon om
våre aktiviteter, eller se: www.luftfartsmuseum.no
Vi tar forbehold om endringer eller feil i programmet.

Middagsbuffet søndag:
Kr 235,- pr. kuvert, inkl. dessert og kaffe.
Barn 5 – 10 år ½ pris (barn under 5 år gratis).

Museets gjester med familieårskort får rabatt.

www.luftfartsmuseum.no

Foto: Mats Grimsæth/Forsvarets Mediesenter, Futurasec.

Besøksadresse: Olav V gt.
Postadresse: P.b. 1124, 8001 Bodø
Tlf: 75 50 78 50
E-mail: flymuseum@luftfartsmuseum.no

