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BULLETIN
Norsk Teknisk Museums venner

VELKOMMEN TIL VENNEFORENINGENS DAG

Norsk Teknisk Museum, søndag 18. november 2018 kl 11:00-16:00
Gratis adgang for medlemmer av
Norsk Teknisk Museums venner, NITO, Tekna og Norsk veteranvogn Klubb.

HUSK MEDLEMSKORTET!

Registrer deg ved venneforeningens bord i foajeen.

Masse spennende aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Kjemiske eksperimenter
Norsk Model & Dampforening kjører Ekebergbanen
Roger Antonsen “Kreativ programmering og sjonglering”
i Teletoriet
Caravellen er åpen
Halvorsens verksted holder åpent
NITO og Tekna har stand

Reis kollektivt til Norsk Teknisk Museum!
- Tog til Kjelsås
- Buss 25 og 54
stopper utenfor museet
- Trikk 11 og 12 til Kjelsås
		
- Sjekk rutetider på
www.Ruter.no

Norsk Teknisk Museums venner

Er det noen der ute som kunne tenke seg å være med og
formidle kunnskap om museets gjenstander til publikum
på venneforeningens dag?
Ta kontakt med oss og fortell om hva du er interessert i.

venneforeningen@tekniskmuseum.no

Norsk Teknisk Museums venner

NRK-samlingen er kommet til Teknisk museum!
Torsdag 11. oktober ble den siste av NRKs rikholdige samling av
gammelt radio- og fjernsynsutstyr overlevert til Teknisk museum.
En prototyp av verdens første skyvespake ble overrakt museumsdirektør Frode Meinich av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen på
kringkastingssjefens kontor.
Det markerte avslutningen på et flytteprosjekt som har pågått i over ett år.
Teknisk museum har overtatt rundt 1300 gjenstander; mikrofoner,
kameraer, miksere og mye annet. De eldste gjenstandene er fra
1920-årene, de nyeste fra årtusenskiftet. De har gått igjennom en
arbeidslinje der de har blitt registrert, dokumentert, tilstandsvurdert,
fotografert, behandlet for eventuelle skadedyr og magasinert. NRKs
historiegruppe har hjulpet museet med utvelgelse av gjenstander.
Gruppens kunnskap har vært helt avgjørende for prosjektet.
Mer om samlingen på teknisk museums hjemmeside:
www.tekniskmuseum.no og på   www.digitaltmuseum.no

Retur: Norsk Teknisk museums venner, c/o Ragnar Skjærstad, Bjerkealléen 43, 0487 Oslo

Norsk Teknisk Museums venner

Teknologihistorisk fellesprogram

Foredragene starter kl. 1700. Tekna tilbyr lettere servering
fra Kl. 16:30 for påmeldte. www.tekna.no
Tid
Programpost
Sted
Kjemiens historie i Norge.
7. nov. Foredrag ved v/Bjørn Pedersen, professor emeritus i kjemi,
NTM
Universitetet i Oslo.
18.
Venneforeningens dag på Norsk Teknisk Museum
NTM
nov.
Vegdirektørene og deres strategier 1900-1970: Systembyggerne og de
5. des. karismatiske.
NTM
Foredrag v/ historiker Pål Nygaard, Handelshøyskolen BI.
	
  
Dette
er siste utgave av Bulletin på papir!
Gå inn på våre hjemmesider:
		 www.tekniskmuseum.no/venneforeningen
Der finner du Bulletin, bilder fra våre arrangementer
og mye annen informasjon.

Medlemskap i Norsk Teknisk museums venner:

Personlig medlemskap, kr 400,- pr. år, gir gratis inngang for 1 person

Familiemedlemskap, kr 650,- pr. år,
gir gratis inngang for inntil 2 voksne og 4 barn (4-17år).
MEDLEMSKORT MÅ FRAMVISES!

Bulletin er utgitt av foreningen Norsk Teknisk museums venner, som er for alle interesserte i
Norsk Teknisk museum og som er storforbrukere av museet. Kontaktadresser;
NTMv c/o Skjærstad, Bjerkealléen 43, 0487 Oslo eller venneforeningen@tekniskmuseum.no
Redaktør for denne utgaven: Guri Lund. Layout: Rampestreker design.

DESIGN & REKLAME

Husk å sende oss melding ved adresseforandring,
både gateadresse og e-post.

