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Kistefos og Hadeland Glassverk

Historien til Kistefos startet med det gamle tresliperiet for mer enn 100 år siden. 
Industrihistorien går igjen som en rød tråd gjennom hele parken, og er uløselig knyttet til Kistefos’ 
historie. Randselva bukter seg gjennom hele området og var i sin tid selve grunnlaget for industridriften. I 
dag fremstår den som en vakker og beroligende signatur.
«Signaturbygget The Twist er et galleri, en bro og en skulptur i seg selv. The Twist er tegnet av de danske 
arkitektene i BIG - Bjarke Ingels Group og er et helt unikt utstillingslokale med varierte lyskilder og utsikt 
over Randselva. Galleriet vrir deg på midten i en skulpturell form og formelig svever i et 60 meter langt 
spenn. The Twist har vakt stor internasjonal oppmerksomhet og har som eneste norske destinasjon 
havnet på New York Times prestisjefylte liste "52 Places to Go in 2020". Bygget har også vunnet prisen 
for Beste Arkitektur under Leading Culture Destinations Award og blitt kåret til årets museum 
internasjonalt 2019 av Designboom».

Hadeland Glassverk startet opp i 1762. Dette gjør Hadeland Glassverk til Norges eldste industribedrift. 
Glassverket har blitt en av Norges største turistattraksjoner med både glassmuseum og fabrikkutsalg.

Avreise fra Oslo Bussterminal kl. 09:30. Vi kjører via Rv 4 via Harestua, Roa og videre til Jevnaker og 
Hadeland Glassverk. Her begynner vi med litt formiddagsmat før vi bruker tid på egenhånd. Her er det store 
muligheter for noen gode kjøp til fabrikkpriser. Ca. kl. 13:30 møtes vi i bussen for å kjøre til Kistefosmuseet. 
Ved ankomst Kistefos går vi i samlet tropp til kafeen hvor vi møter guiden. I løpet av 45 minutter skal vi få 
en liten innføring i stedets historie, skulpturparken og kunsten. Deretter bruker vi tid på egenhånd. Det er 
utstillinger både i Nybruket Galleri og i The Twist. «For første gang vises et større utvalg verk fra Christen 
Sveaas’ private kunstsamling i et norsk museum. Utstillingen Come Out! kan oppleves i The Twist». 

Turen går så videre til Hønefoss hvor vi får servert middag på Ringerike Gjestegård

Etter en god middag, i fine omgivelser går turen tilbake til Oslo. 
Vi regner med å være tilbake i Oslo ca. 
kl. 19:00.

Pris kr 1.070,- ved min. 25 betalende
Pris kr 995,- ved 30 betalende.
Prisen inkluderer:

 Turen i komfortabel turistbuss
 2 halve rundstykker og kaffe på Hadeland Glassverk
 Inngang og omvisning på Kistefos Museet
 2-retters middag på Ringerike Gjestegård
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