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PROGRAM
VINTER/VÅR
2019

JUNI

I SENG MED FIENDEN?
GJESTEUTSTILLING
Se høyre kolonne for  
mer informasjon.
8. mai–1. september

SOMMERÅPNINGSTID
UTVIDET ÅPNINGSTID
1. juni–31. august
kl. 10–18

JULI OG AUGUST

I SENG MED FIENDEN?
GJESTEUTSTILLING
Se høyre kolonne for  
mer informasjon.
8. mai–1. september

SOMMERGUIDING
DAGLIG OMVISNING
Museet, radardom og
Namsos kontrolltårn.
1. juli–11. august

LUFTROMMET  
FAMILIEAKTIVITETER
Løs nye utfordringer med 
kreativitet og spennende 
materialer i Luftrommet. Våre 
verter står klare for å hjelpe deg.
1. juli–11. august
kl. 12–16

I SENG MED 
FIENDEN?
8. mai – 1. september 2019
I den temporære utstillingen fra 
Norsk Industriarbeidermuseum 
«I seng med fienden?» vil 
du finne sterke og gripende 
historier fra andre verdenskrig 
inkludert oppgjøret som fulgte. 
Du vil møte tyskerjentene 
som ble straffet for å elske, og 
mennesker som ønsket å tjene 
penger på krigsindustri. Med 
denne utstillingen retter Norsk 
Industriarbeidermuseum blikket 
mot dem som samarbeidet 
med okkupantene, og dem som 
gikk til sengs med menn i tysk 
tjeneste. Utstillingen stiller et 
spørsmål; I seng med fienden? 
Ordet «seng» i utstillingstittelen 
må her forståes både billedlig 
og bokstavelig. Var det flere 
enn tyskerjentene som gikk «til 
sengs» med fienden?
Utstillingen åpner 
onsdag 8. mai kl. 12

Åpningstider:
Mandag–fredag  10–16
Lørdag–søndag  11–17 

Sommersesong:   
1. juni–31. august
Mandag–søndag  10–18

Billettpriser:
Voksen kr  175
Barn  kr  90
Familie  kr  450
Honnør/student  kr  140

ARRANGEMENT
Foredrag- og temakvelder 
samt arrangement i vanlig 
åpningstid:  
Ordinær museumsbillett gjelder,  
dersom ikke annet er oppgitt.
 
Følg med på hjemmesiden  
for oppdatert informasjon 
om våre aktiviteter: 
luftfartsmuseum.no.
 
Vi tar forbehold om endringer  
i programmet.

luftfartsmuseum.no
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APRIL 

LUFTROMMET
Løs nye utfordringer med 
kreativitet og spennende 
materialer i Luftrommet. Våre 
verter står klare for å hjelpe deg.
Hver lørdag og søndag
kl. 12–16

MAYDAY, MAYDAY!
FAMILIEDAG
Prøv deg som havariinspektør.
Et fly har forsvunnet. 
Hva har skjedd?
Søndag 7. april
kl. 11–16

HVORDAN BLIR DEN
NYE LUFTHAVNEN  
I BODØ?
Foredrag v/Helge Albertsen,
prosjektdirektør Ny Lufthavn 
Bodø. Salg av forfriskninger 
og fingermat.
Torsdag 11. april
kl. 19

PÅSKEAKTIVITETER:

EGGJAKT OG EGGSLIPP
Klarer ditt egg å lande med
fallskjerm uten å knuse?
15.–22. april
kl. 11–14

ÅPNINGSTIDER PÅSKE
Se luftfartsmuseum.no

MAI 

ÅPNINGSTIDER MAI
Se luftfartsmuseum.no

I SENG MED FIENDEN?
GJESTEUTSTILLING
I utstillingen «I seng med 
fienden?» vil du finne sterke 
og gripende historier fra den 
mest dramatiske perioden i 
nyere norsk historie, andre 
verdenskrig, og oppgjøret 
som fulgte.
Åpner onsdag 8. mai kl. 12
8. mai–1. september

VI FEIRER 25 ÅR!
NORSK LUFTFARTSMUSEUM  
FYLLER 25 ÅR 15. MAI
Vi markerer også den 
internasjonale museumsdagen 
og har gleden av å invitere  
til kake og kaffe. Fri inngang.
Onsdag 15. mai
fra kl. 11

NORSK LUFTFARTS- 
MUSEUM 25 ÅR  
– ET TILBAKEBLIKK
FOREDRAG
ved Kjell Lutnes,tidligere 
direktør ved Norsk 
Luftfartsmuseum.
Onsdag 15. mai
kl. 12

NORSK 
LUFTFARTSMUSEUM 
JUBILERER SAMMEN 
MED LUFTFORSVARET
PÅ BODØ 
HOVEDFLYSTASJON   
FLYDAG OG FLY  
PÅ UTSTILLING
Luftforsvaret er 75 år i år og 
Norsk Luftfartsmuseum 25 år. 
Program for dagen kommer.
Lørdag 25. mai
kl. 11–16

JANUAR 

STJERNESØNDAG 
SESONGÅPNING  
OG FAMILIEDAG
Søndag 27. januar 
kl. 11–15

FEBRUAR

LUFTROMMET
FAMILIEAKTIVITETER
Lek med luft! Våre verter 
setter i gang ulike aktiviteter 
hver helg. I tillegg kan du 
oppleve flysimulatoren Real 
Flight. Lær deg å fly modellfly.
Hver lørdag og søndag

MAKERSPACE
FAMILIEDAG
Ikke gå glipp av det populære 
og kreative skaperverkstedet. 
Nordnorsk Vitensenter besøker 
oss og har med seg Bigbits. 
Vi kobler og eksperimenterer 
med ulike strømkretser. Hva 
må til for å bygge en bro et 
Brio-tog kan kjøre over? Du 
kan også bygge en katapult 
av ispinner eller lage en 
sprellemann. Våre verter står 
klare for å hjelpe deg.
Søndag 24. februar
kl. 11–15

MARS 

LUFTROMMET
Løs nye utfordringer med 
kreativitet og spennende 
materialer i Luftrommet.  
Våre verter står klare for å 
hjelpe deg.
Hver lørdag og søndag
Kl. 12–16

VINTERFERIE

AKTIVITETER I 
LUFTROMMET I  
HELE VINTERFERIEN
Vertene inviterer til 
skaperverksted. Løs nye 
utfordringer med kreativitet 
og spennende materialer. 
Legobord og aktivitetsløyper. 
4.–10. mars 
Mandag–søndag kl. 12–14 
(Helg 12–16) 

STJERNETELT  
Bli en stjerne på stjernene 
– besøk vårt oppblåsbare 
planetarium.
Mandag–fredag kl. 11
 
APOLLO:  
MÅNELANDINGEN  
50 ÅR
Gjenopplev det fantastiske 
prosjektet i flotte bilder og 
lyd. Foredrag ved Førstelektor 
Arne Bjørk fra Norges Arktiske 
Universitet/Narvik. Salg av 
forfriskninger og fingermat.
Torsdag 7. mars  
kl. 19

SPIONSKOLEN
FAMILIEDAG
PRØV DEG SOM SPION
Vi gjentar suksessen! Test dine 
ferdigheter som spion. Greier 
du å løse oppdragene og bli 
godkjent agent? Spionskolen 
passer for alle over 8 år.
Søndag 17. mars
kl. 11–16


