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Årets morsomste dag på
havnepromenaden
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Filipstad / Tjuvholmen / Aker brygge
POST 1 STORE MASKINER Kom og se havnas store maskiner. Havna
rydder opp både til lands og til vanns. Oslo Havn KF, Filipstad.
POST 2 SE OG PRØV VÅRE SMARTE ELEKTRISKE VARESYKLER
- CARGOBIKES Fra Oslo City Hub på Filipstad leveres varer
utslippsfritt i Oslo sentrum. Se en unik bærekraftig logistikkløsning
i praksis. Schenker leverer varene med rå muskelkraft, stille og
miljøvennlig. DB Schenker, Filipstad.
POST 3 SKUR 13 Velkommen til byens kuleste aktivitetsstue, prøv
rullende aktiviteter i skatehallen og/eller andre kule aktiviteter i
aktivitetshallen. Overraskelser og små premier deles ut hele dagen.
Lavterskel og tilrettelagt for barn i alle aldre. Skur 13, Filipstad.
POST 4 CAPTAIN KID Captain Kid har gått i land og har med seg
klovnen Cathrine. Delta i spennende konkurranser. Barna kan få
ansiktsmaling. Color Line Cruises, Skur 13. Filipstad / Tjuvholmen.
POST 5 SE BYEN FRA TOPPEN AV TÅRNET OG IMPRO
BARNETEATER Se Oslo med 360 graders utsikt fra utkikkstårnet
Tjuvtitten. Barnefamilier kjører gratis mellom kl. 12-16. Heisen kan
ikke kjøre hvis det blåser for mye eller blir for varmt. Improvisert
barneteater fra Impro Baluu på Olav Selvaags plass kl. 12.30, 13.30
og 14.30. Ny forestilling hver gang. Tjuvtitten, Tjuvholmen.
POST 6 ASTRUP FEARNLEY MUSEET Kreativt familieverksted
hele dagen både ute i skulpturparken og inne på museet. Rebus i
skulpturparken med premie til alle som deltar! Familieomvisninger.
Astrup Fearnley Museet, Tjuvholmen.
POST 7 ELIASBÅTEN Lær om sikkerhet på sjøen, og bli med en runde
med Elias. Alle som kjører med Elias får premie. Redningsselskapet,
Aker brygge marina.
POST 8 BRYGGEDANS Bli med på bryggedans. Alle kan svinge seg til
god dansemusikk fra DJ’er fra Kom og Dans Oslo. Dansekurs kl. 12.30,
13.30, 14.30 og 15.30. Barnedansekurs kl. 14.30. Kom og Dans,
Tingvallakaia.

Rådhusbryggene / Nordre Akershuskai
POST 9 HVA MED GRØNLIKAIA? BLI MED PÅ VANDRING
PÅHAVNEPROMENADEN Havnepromenaden skal være for alle. Hva
kan Grønlia tilby Oslos fjordby og havnepromenade? Et 30 mål stort
byutviklingsområde i Bjørvika er åpen for gode ideer. HAV Eiendom,
ved Henning Sunde fra Rodeo arkitekter inviterer til vandring langs
Havnepromenaden for å reflektere over hva vi har, vil ha mer av eller
mangler. Del din mening foran kamera på Grønlia. Oppstart infopunkt
6 ved rådhusbrygge 3 og 4 kl. 12. HAV Eiendom, Rodeo arkitekter,
Rådhusbrygga til Grønlia.
POST 10 FISKETORGET I OSLO Se, smak og prat om hval, røkt laks
og annet deilig fra sjøen. Oslo Fisketorg Pipervika - Indre Oslofjord
Fiskerlag
POST 11 SE SMARTE SØPPELSAMLERE SOM HOLDER FJORDEN
REN Oslo Havn bruker teknologi for å rydde havna. Miljøbåten
Pelikan plukker tonnevis med søppel i året, med hjelp av sin smarte
oppsamlingskuff. Se dronen som oppdager søppel på sjøbunnen. Eller
søppelsamleren som suger til seg søppel fra havnebassenget. Kanskje
du vil tømme bøtta og se alt det rare en kan finne i sjøen? Oslo Havn KF,
Honnørbrygga / Rådhusbrygge 3.
POST 12 LIVREDNING Lær om livredning og drukning. Test hvordan
bruke en livbøye eller en Hansaline. Hurtigkurs i HLR. Se livreddere i
aksjon kl. 14.00 Norges Livredningsselskap (NLS), Honnørbrygga.
POST 13 SE EN ÆRVERDIG GALEAS FRA 1889 I dag er Dyrafjeld
et skoleskip for ungdomsskoleelever, men i tidligere tider har båten
seilt langs norskekysten, på de amerikanske innsjøer, langs Australias

kyst og på de store oceaner. Kom om bord og bli bedre kjent med
denne fredede vakre båten. Dyrafjeld, Rådhusbrygge 1.
POST 14 OSLO KFUM’S SJØKORPS Er du mellom 10 og 15 år og
glad i båter? Lær seiling og annen moro på og ved sjøen hos Sjøkorpset
i Oslo. Omvisning på S/Y Mohawk II. Ta knutesertifikat. Vær den
raskeste til å heise et seil og vinn en ukes opphold på Sailcamp. Oslo
KFUM Sjøkorps, Rådhusbrygge 1.
POST 15 KYSTKULTUR, NAVIGASJON, KNUTEKURS, SE OG
LAG KUNST AV PLAST Besøk Kystlaget Viken, ditt lokale kystlag.
Lær om mat fra havet, plastforsøpling og kystkultur. Prøv deg på
knuter, navigasjon og sjømerker. Lag figurer av plast funnet i sjøen
sammen med kunstnere fra Guerilla Plastic. Se en stor krill – en
kunstinstallasjon laget av plastsøppel. Her kan du brette papirbåter
og få tøff tatovering (klistremerke). Kystlaget Viken og Guerilla Plastic
Movement, Nordre Akershuskai.
POST 16 VETERANBÅT Besøk dampskipene DS Børøysund og DS
Styrbjørn. Se hvordan de kullfyrte dampmaskinene virker. Bli med på
skattejakt om bord DS Børøysund. Se staselige veteranbiler på kaia.
Norsk Veteranskibsklub, Nordre Akershuskai
POST 17 BLI MED Å DEKORERE DEN NYE FJORDHAGEN – EN
FLYTENDE SKOLEHAGE Besøk et maritimt miljøhovedstadverksted. Fjordhagen, Nordre Akershuskai.
POST 18 MINESVEIPEREN M314 ALTA Kom om bord i veteranskipet
M314 «Alta». Fartøylaget M314, Nordre Akershuskai.
POST 19 POLITIBÅTEN Møt politifolkene som gjør fjorden trygg og
besøk vår superraske politibåt. Er de ikke her når du kommer, er de ute
på oppdrag. Sjøtjenesten Oslo politidistrikt, skur 30.

Akershusstranda / Vippetangen
POST 20 BYGG EN STRIKKBÅT Av tre med hammer og spiker, og
test den i et basseng. Dekorer den slik du vil – vi har fargeblyanter.
Under Havnelangs vil strikkbåten koste 25 kr. Oslofjordmuseet,
Akershusstranda.
POST 21 BESØK CRUISETERMINALEN Lær hva som skjer når vi får
gjester via sjøveien. Besøk vår cruiseterminal og se alt den byr på for
både utenlandske og norske gjester. Hvor godt kjenner du Oslo? Delta
i VisitOSLOS quiz og bli med i trekningen av 2 Oslo Pass!» Oslo Cruise
Terminal, VisitOSLO, cruiseterminalen.
POST 22 3 I UKA Smak digg sjømat i vår food-truck til god
Havnelangs-pris! Prøv vårt lykkehjul, få inspirasjon til å lage
lekre sjømatretter og vinn smakfulle premier. Norges sjømatråd,
Akershusstranda.
POST 23 LÆR OM BILFRITT BYLIV Tegn, skriv eller bygg
hvordan du vil ha Oslo sentrum. Lynpresentasjoner av hva et bilfritt
byliv vil si – rettet mot barn. Bilfritt byliv, Plan- og bygningsetaten,
Akershusstranda.
POST 24 ROING- EN IDRETT FOR ALLE ALDRE Prøv å ro en
romaskin. Vi tar tiden – er du dagens raskeste? Christiania Roklub –
Akershusstranda.
POST 25 BLOMSTEN OG BIEN Besøk en av havnepromenadens
største restauranter – for insekter! Lær om de vanligste engblomstene
i blomsterenga ved Akershus festning. Brett en frøpose og få med
deg pollinatorvennlige frø hjem. Quiz med premie. Bymiljøetaten,
Norsk Botanisk Forening, Vippetangen (krysset Kongens gate –
Akershusstranda).
POST 26 OPPLEV OSLO HAVN 1798 Bli med på en interaktiv
opplevelse av livet langs havna i Bjørvika på 1700- tallet. Se en
3d-animert film hvor du «flyr» over havneområdet. Film varer ca. 4 min
og vises kontinuerlig. Tidvis As, skur 38 Vippetangen.

POST 27 CHRISTIAN RADICH Velkommen om bord i en av verdens
mest kjente fullriggere av sitt slag. Omvisning. Lær å knyte knuter.
Christian Radich, Vippetangen.
POST 28 SKIPSDÅP OG LOSBÅT Fiskeriminister Harald Tom
Nesvik døper fiskebåten Fjordgutt. Besøk losbåten Nøtterøy fra 1929.
Bli med på strandrydding med Kystmiljøpatruljebåten. Ung Norge Vippetangen.
POST 29 VELKOMMEN TIL VANN- OG VITENSHOW MED
MILJØHOVEDSTADEN Gratis sceneshow, vanndisko, konkurranser
og en VANNvittig illusjon med Alexx Aleksander kl. 14. Dagens
konferansier er Andreas Wahl. Oslo europeisk miljøhovedstad 2019,
Vippetangen.
POST 30 BESØK HALLEN SPISERI OG FISKEUTSALG. GJETT
FISKEN Besøk havnepromenadens nyeste fiskerestaurant i Fiskehallen.
Gjett fisk og skalldyr i vår disk. Vinn skalldyrsplate for 2 personer.
Hallen Spiseri og Fiskeutsalg, Vippetangen.
POST 31 LAG EN KUNSTBÅT AV SØPPEL Bli med å dekorere en båt
til en kunstinstallasjon med plastsøppel fra havet. Har du samlet noe
selv, ta med eller levér på forhånd. Passion for Ocean vil fortelle om
hvordan du kan bidra til å ta «action for ocean». Vippa og matbodene
har som vanlig åpent fra kl. 12.00-20.00 denne søndagen. Vippa,
Vippetangen.
POST 32 TA EN CRUISEPRAT Cruise.no AS har cruisereiser over
hele verden som vårt spesialfelt. Kom innom vår stand for en hyggelig
cruiseprat! Cruise.no, ved kornsiloen på Vippetangen.

Fergeterminalen / Revierkaia / Langkaia
POST 33 DFDS Mange spennende aktiviteter på land og om bord.
Åpent skip mellom kl. 12-15 (siste innsjekk 14.30). De 300 første om
bord får gratis, røde pølser. Senk skuldrene og nyt utsikten fra dekk.
Hoppeslott, tegnekonkurranse for barn og sjørøver- tatovering på
land. Barn som hjelper til å holde rent i andedammen får premie. Få
København - tips fra våre eksperter som også deler ut gode tilbud.
Alle som melder seg på nyhetsbrev, er med i trekningen av et gratis
FamilieCruise for fire personer til København med mat tur-retur. DFDS,
Vippetangen. Fergeterminalen/Revierkaia/Langkaia.
POST 34 STENA LINE Møt piratjenta Zita Zot og Tryllekunstneren
Erling Solland. Bli inspirert til å ta den hyggelige veien til Danmark.
Gratis is til barna – og kanskje en gratis tur til Frederikshavn? Stena
Line er koblet til landstrøm til kai i Oslo. Delta på landstrømquiz med
fine premier. Show kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00. Stena Line, ved
landstrømanlegget på Vippetangen.
POST 35 TOLLERNE Kl. 12.30, 13.30, 14.30 og 15.30 kan du se
tollerne og deres spesialtrente hunder søke etter narkotika og valuta i
biler og bagasje. Se Tolletatens mobile skanner. Sjekk hva smuglere har
forsøkt å gjemme og hvordan de kamuflerer smuglervarene. Tollbåten
Snøgg kan besøkes ved Politibåten på Akershusstranda. Tolletaten:
Kontrollhallen, Revierkaia.
POST 36 KULTURARENAEN SALT Workshop for barn – lag
morsomme sjødyr av gamle skjorter i Langhuset! Kom og spill
fruktsjimpansebowling og vinn fine premier. Performance i form av
bilder, lyder og bevegelser med Bouncing Narratives kl 12, 14 og 16,
på toppen av en containerinstallasjon. Roklubben Åretak ror shuttle
mellom SALT, Sukkerbiten og Losæter. Lær å ro i de gamle færingene
(trebåter), de har redningsvester. Bryggedans med instruktører og
danseglade. På SALT kan du også kjøpe mat og drikke. SALT, Revierkaia.
POST 37 BRANNBÅTEN Brannbåten Redningen viser hvordan den
slukker brann med vannkanoner. Er de ikke her når du kommer, er de
ute på oppdrag. Oslo brann- og redningsetat, Langkaia.
POST 38 SE OSLOS GODSHAVN Bli med på guidet båttur og
se hvor varene kommer inn sjøveien til Oslo. Se Norges største

containerhavn med våre store stillegående, nullutslipps sjøkraner. Kun
en tur per person. Oslo Havn KF – båt fra Langkaia.
POST 39 SJØEN FOR ALLE Opplev Europas første tilpassede turbåt
for rullestolbrukere. Gratis vafler. Sjøen for alle, Langkaia.
POST 40 KOM OM BORD I SKONNERTEN SVANEN, EN AV
OSLOS VAKRESTE DAMER Familieomvisninger. Prøv deg som
skutemaler i banjern. Få en smakebit på livet om bord i den gamle
seilskuta. Hvordan de spiste, jobbet og beskyttet seg mot sjørøvere.
Barna får stå til rors og ligge i hengekøye. Norsk Maritimt Museum, SS
Svanen, Langkaia.
POST 41 TA BADSTUE OG HOPP I SJØEN På flytende badstuer
vis-à-vis Operaen kan du nyte den revitaliserende kombinasjonen av
dampende sauna og forfriskende fjordbad hele året. Prøv en time på
KOK Oslo til Havnelangspris på 50 kr per person. Book tid på www.
kokoslo.no. KOK har kapasitet til 24 personer i timen. Ta med håndkle
og badetøy, skifterom finnes på båtene. KOK Oslo – Langkaia.

Bjørvika
POST 42 NABOTREFF PÅ OPERAEN Operaen Oppsøk
informasjonsdisk i foajeen. Prøv vår quiz og få fribillett til omvisning
i premie. Billetter til omvisninger kan kjøpes på operaen.no eller i
billettluken. Deichman Hele Oslos bibliotek har aktiviteter for store og
små ute på forplassen til Operaen. Pop-up sykkel. Gøyale aktiviteter
og spill, høytlesninger, lag egne jakkemerker. Ta en snikktitt på det nye
Deichman Bjørvika Munchmuseet I bevegelse – utstilling: «The Voice of
Jacob at Dawn - Pedro Gómez-Egaña» Publikum får tre inn i rommet til
et menneske som levde og jobbet i området. Vises i rommet Brunvol.
NB Lydsporet varer i ti minutter, og kun plass til fire personer av
gangen. Påmelding samme dag i operaens foaje. Førstemann til mølla.
Den Norske Opera og Ballett, Deichman, Munch- museet, på operaen.
POST 43 LEK OG LÆR OM LIVET I HAVET, PLAST OG MARIN
FORSØPLING Spennende aktiviteter for alle. Barneteateret «Kong
Neptun og Plastmysteriet». Utstilling av søppel fra havbunnen
i Oslofjorden. Plastverksted for gjenbruk av plast fra havet.
Marinbiologer viser hva som skjuler seg under havoverflaten i
Oslofjorden. Bymiljøetaten, Passion for Ocean, Nordic Ocean Watch,
Bjørvikautsikkeren.
POST 44 FÅ EN HET BADSTUEOPPLEVELSE OG HOPP I HAVET
Gratis drop- in på de flytende badstuene Måken og Skarven fra kl. 08 –
18. Sørengas Badstue- og Helårsanstalt, ved Bjørvikautstikkeren.
POST 45 SKYTTELFART I FÆRING I BJØRVIKA Kom ombord i
en ekte gammel færing og prøv å ro! Det er mulig å ro fra Uthavna
(mellom Operaen og Sukkerbiten) og til SALT eller Losæter. Erfarne
sjøfolk på brygga stiller med redningsvest og veiledning. Akerselva
Trebåtforening, sukkerbiten.
POST 46 FRILUFTSHUSET PÅ SØRENGA Inspirasjons- og
samlingssted for deg som vil være aktiv i og rundt Oslo. Prøv buldring,
natursti, spill og leker ute og inne for alle barn. Prøv å padle med
kajakk. Eller kanskje et bad frister mer? DNT Oslo og omegn, Sørenga.
POST 47 BESØK EN SÆTER MIDT I BYEN Her kan du mate
kyllinger og høner. Kanskje andre dyr kommer til seters? Smak
hjemmelaget brød fra bakehuset. På losæter treffer du bybønder,
bakere, kunstnere, parsellhageeiere, birøktere og andre som er opptatt
av urbant landbruk. Hør om Oslo kommunes satsning på urbant
landbruk, Spirende Oslo. Kommer du med frø fra «Blomster og Bien»
på Akershusstranda kan du være med å så en blomstereng for å legge
til rette for pollinatorene på Losæter. Losæter, ved Lohavn mellom
luftetårnene i Bjørvika.
POST 48 BESØK UNG NORGE I LOHAVN Besøk L/S Ung Oslo fra
1905 og se en original reketråler fra 1930. Hvis du vil kan du teste
taggeveggen, tegne og male. Ung Norge - Lohavn.

Oslo Havn KF inviterer deg til hyggelige opplevelser
fra Filipstad til Bjørvika. Her kan du oppleve maritime
gleder, kunst, kultur, sport, musikk, sjømat og mye
mer. Mange gratisaktiviteter for store og små. Oslo
er miljøhovedstad i 2019 og du vil se og lære mer om
miljøet på årets Havnelangs.
Vi i Oslo Havn KF vil sørge for at du har en fin dag og
får svar på eventuelle spørsmål. Du finner oss langs
havnepromenaden iført oransje vester.
Vi har satt opp gratis turisttog og båttransport.
Fra Rådhusplassen til Filipstad går det et turisttog
i shuttletrafikk. Et turisttog har rute mellom
Akershusstranda og Havnelageret. Mellom
Vippetangen og Filipstad seiler Festival i ca.
halvtimesrute. Fra Revierkaia til Loenga går en båt i
shuttletrafikk. Vi ønsker deg en hyggelig dag.

FOTOKONKURRANSE
Del ditt beste bilde fra Havnelangs på
Instagram med #havnelangs2019.
Juryen fra foto.no i Barcode kårer en vinner
som får et Nikon A 1000 kamera. Alle
som viser dette programmet får en gratis
bildeprint av valgfritt bilde opp til 30 x 40 cm.

Oslo Havn KF

