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1960-årenes akvarium i NRK fjernsynet er bevart
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Omvisning i et fjernsynsstudio
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Kostymelagret
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Hørespill-studio
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Fra Bogstad gård

Bogstad gårds historie

NRK-opplevelser og Bogstad gård 7. november 2007 https://u3a.no/sularkiv/index.php/reiser-arkiv/322-nrk-opplevelser-og-bogstad-gard-7-november-200...

5 av 7 24.03.2020, 16:54



De mest fremtredende malerne i Europa er representert på Bogstad gård
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1800-talls kjøkken

Program for turen:

Bussavgang fra Skedsmokorset kl. 0930 og fra Lillestrøm kl. 0945.

Vi vil bli med på en oppdagelsesferd rundt i NRK-huset. På omvisningen får vi et innblikk i hvordan radio
og TV blir produsert.

I løpet av omvisningen går vi gjennom Dagsrevy-studioet og de store studiene hvor blant annet
underholdningsprogrammene blir produsert, samt kontrollrommene hvor det hele blir styrt fra.

Vi besøker verkstedene der kulissene blir laget, og vi ser kostymene fra kjente TV program på
kostymeiageret. Vi tar også en tur ned i rekvisittlageret, hvor det er samlet hele 25 000 forskjellige

rekvisitter. l lydstudioet til Radioteateret får vi vite hvordan et radiostudio fungerer og høre smakebiter fra
hørespill.

På turen rundt i lokalene til NRK er det også store muligheter for å støte på en eller flere av NRKs kjente
programledere eller andre kjente radio- og TV-personligheter.

Omvisningen i NRK tar cirka 1-1,5 time.
Ved behov kan det bli tid til et besøk i NRK Butikken som fører alle former for NRK- produkter, både

profil- og lisensprodukter. Her er det aller meste av NRKs bøker, musikk, lydbøker, DVD/VHS, klær og
leker.

Turen fortsetter deretter til Bogstad Gård, hvor vi får en times omvisning i den historiske

hovedbygningen som var Peder Ankers hjem. Bogstad Gård var på 1700- og 1800-tallet et av Norges
største gods. Her møttes mange av 1800-tallets ledende personer, politikere og kongelige til politiske

diskusjoner og selskapelighet.
Etter omvisningen vil vi få servert Grevinnens suppe, kaffe og kringle. Etter lunsj og før vi setter kursen

tilbake til Romerike får vi tid til å besøke Museumsbutikken.

Prisen for turen per person vil bli ved

minimum 30 deltagere: kr. 575,00,
mellom 40 og 48 deltagere: kr. 525,00

Prisen inkluderer:

Busstransport
Omvisning i NRK-huset

Omvisning på Bogstad Gård
Servering

Påmelding på møtene i PUNR eller på telefon innen 1. oktober til:

63 87 64 44 Marie Louise Berg                     63 81 04 91 Eva & Bjørn Hopland
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