AKTIVITETSKALENDER
Høsten 2015

NORSK LUFTFARTSMUSEUM

URSUS – Bjørner i nord

Utstillingsperiode: 23. september - 15. november 2015
Har du noen gang sett en bjørn på nært hold?
Har du drømt om å stryke den over den myke pelsen, eller kjenne hvor skarp
bjørnekloa er?
I denne utstillingen kan dere få nærkontakt med dette mektige dyret, og lære
mer om artene som lever på den nordlige halvkule i dag, fra vår egen europeiske
brunbjørn, til kamtsjatkabjørn, grizzlybjørn, isbjørn og svartbjørn.
Gjennom flotte illustrasjoner, bilder og film blir dere godt kjent med bjørnenes
historie, særtrekk, fysikk, livsgrunnlag og situasjon i dag.
En del av dyrene er det lov å ta på, og dette gjør utstillingen til en uforglemmelig
opplevelse! Og hvem vil vel ikke ta en «selfie» sammen med en bjørn?!
Utstillingen er produsert av det norske firmaet Naturama as og passer for alle
aldersgrupper.
Utstillingen åpner onsdag 23. September kl. 18.00. Fri inngang på åpningen.

Velkommen på bjørnebesøk!

PROGRAM 2015 - 2016

SEPTEMBER
Onsdag 23. september URSUS – Bjørner i nord
kl. 18.00 - 20.00
Her kan du få nærkontakt med dette mektige dyret, og lære mer om artene som lever
NY GJESTEpå den nordlige halvkule i dag, fra vår egen europeiske brunbjørn, til kamtsjatkabjørn,
UTSTILLING
grizzlybjørn, isbjørn og svartbjørn.
Roviltekspert Vegar Pedersen fra Statens Naturoppsyn vil være tilstede på åpningen,
og kan svare på spørsmål du har om bjørn i vårt distrikt.
Enkel bevertning: Bjørnesaft og bamsegodt. Fri entre på åpningen. Velkommen!

OKTOBER
Søndag 4. oktober
kl. 12.00 - 15.00
FAMILIEDAG

BJØRNEsøndag
Har du noen gang sett en bjørn på nært hold? Har du drømt om å få stryke den over den
myke pelsen, eller kjenne hvor skarp bjørnekloa er? Dette er noe av det du kan få gjøre i
bjørneutstillingen.
Bjørneverksted: Lag din egen bjørnemaske!
”Er bjørnen farlig?”
Dette kan Vegar Pedersen fra Statens Naturoppsyn svare på i sitt foredrag kl. 13.00.
Han forteller om bjørnen før og nå her i Salten, hvilke sportegn fra bjørn du kan se etter,
og ikke minst hvordan du bør oppføre deg hvis DU møter en bjørn. Vegar Pedersen vil
være i bjørneutstillingen etter foredraget og kan svare på dine spørsmål om bjørn.

NOVEMBER
,

Søndag 22. november SISTE SJANSE!
Er det lenge siden du har besøkt museet? Benytt anledningen til å se vår eksisterende
kl. 11.00 - 17.00
sivile luftfartsutstilling for siste gang, før den tas ned og bygges om.
ÅPENT MUSEUM
Fri inngang. Velkommen!

DESEMBER
Mandag 7. desember - Julelunsj-buffet hver dag fra kl. 11.00 -14.00.
fredag 18. desember
Bestill julelunsj-buffet, og julelunsj fra uke 50 på tlf. 75 50 78 71.
Café Gidsken
24. - 26. desember
JULEFERIE

Museet og Café Gidsken er stengt.
Museet er stengt f.o.m. torsdag 24. desember t.o.m. lørdag 26. desember.
Café Gidsken er stengt f.o.m. 23. desember t.o.m. 17. januar 2015

27. - 30. desember
ROMJUL

Vi har åpent fra søndag 27. til onsdag 30. desember fra kl. 11 - 15.

JANUAR 2016
1. - 23. januar

Museet er stengt t.o.m. lørdag 23. januar grunnet vedlikehold.

Mandag 18. januar
kl. 10.00
ÅPEN KAFE

Café Gidsken åpner mandag 18. januar for publikum.

Vi har redusert aktivitetstilbud i høst pga. planlegging av ny sivil utstilling.

Barnebursdag på museet!
Vil du gjøre litt ekstra stas på bursdagsbarnet?
Feir bursdagsbarnet i spennende omgivelser på Norsk Luftfartsmuseum
blant små og store fly.
Museets egen bursdagsvert tar imot barna og leder selskapet.
Ta kontakt for mer informasjon og booking på
tlf. 75 50 78 50 / booking@luftfartsmuseum.no

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.
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.

www.luftfartsmuseum.no

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

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

Foto: Naturama, Futurasec.

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

