Åpningstider

Blaafarveværket og Koboltgruvene

The Royal Cobalt Works of Modum was established in 1773 to
extract ore from the cobalt mines. The cobalt was used in the
production of cobalt blue pigment for the world´s porcelain and
glass industry.

7.5 - 19.6 Tirsdag-lørdag kl 11-17, mandag stengt
søndag og helligdager kl 11-18
stengt 17. mai

Today we are a museum stretching 8 km mixing art, culture
and beautiful nature, offering recreation and experiences for all
generations with:

20.6 - 14.8 Alle dager kl 11-18
15.8 - 25.9 Tirsdag-lørdag kl 11-17, mandag stengt
søndag kl 11-18


• Daily guided tours in the 19th century mines
• Display of mining technology in the mining museums
• Hiking areas around the quarries with great views
• Koboltkoia – The Norwegian Trekking Association’s cabin

Vi skreddersyr arrangementer og opplevelser for alle
anledninger året rundt. Vennligst kontakt oss.
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Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet i 1773
for å utvinne kobolt fra fjellet på Modum. Kobolten skulle
brukes til fremstilling av koboltblå farge til verdens porselensog glassindustri. En gang Norges største bedrift
og markedsledende i sin bransje.
I dag er Blaafarveværket et 8 km langt museum med en
blanding av kunst, kultur og natur. Rekreasjon og opplevelser
som er lærerike for alle generasjoner med:
Parkområder som har mottatt det nordiske kvalitetsmerke
innenfor grønne områder: Nordic Green Space Award 2015
• Haugfossen med flott uteservering, kultursti og utsiktspunkter
• Seks spennende museumsbutikker med mange spesialiteter
og Nordens største utvalg av koboltblått glass
• Tre stemningsfulle spisesteder hvor vi serverer
hjemmelaget mat tilberedt fra bunnen av
• Barnas bondegård på Blaafarveværket, gratis inngang
•

Guidede gruveturer i gruvemiljø fra 1800-tallet
Turområder langs dagbrudd med spektakulære utsiktspunkter
• Gruvemuseene viser teknologiutviklingen i gruvedriften
• To forskjellige oster modnes i spesialtilpasset gruvegang
• Koboltkoia - DNTs turisthytte på Koboltgruvene
•

Blaafarveværket
Koboltveien 11
3340 Åmot i Modum

Tlf 32 77 88 00 • info@blaa.no

The Cobalt Works and Mines

•

• Delicious cheese matured in the mines
• Three new art exhibitions every year
• Six exciting museum shops with many specialties and
Scandinavia’s best selection of cobalt blue glass products
• Three inviting cafés where we serve traditional homemade
Norwegian dishes
• The Children’s farm at the Cobalt Works, free entrace
• Haugfossen waterfalls, scenic views by the Cobalt Works

Møter med Kai Fjell

Art Exhibition – Encounters with Kai Fjell

This year’s exhibition at the Cobalt Works one can experience
the unique and awe-inspiring paintings of celebrated Kai Fjell
(1907-1989) in concert with works by five contemporary
Norwegian artists. The exhibition showcases how Fjell’s themes
of beauty, dreams and mortality are relevant among artists
today.

Opening hours

7.5 - 19.6 Tuesday-Saturday 11 am - 5 pm
Sunday and holidays 11 am - 6 pm
Mondays and May 17th closed, Open Whit-Monday
20.6 - 14.8 Daily 11 am - 6 pm
15.8 - 25.9 Tuesday-Saturday 11 am - 5 pm
Sunday 11 am - 6 pm, Monday closed

7. mai – 25. september 2016

Summary inside

Møter med Kai Fjell

Kittelsen-museet

Fremtidsfantasier

og norske kunstnere i dag

Natur, poesi og trollskap

fargesprakende univers

Koboltgruvene - Guidede gruveturer
Gå i gruvearbeidernes fotspor sammen med våre guider
i Nordens flotteste besøksgruver.

Historisk gruvetur går på tilrettelagte gangbaner
flere ganger daglig og tar ca. 75 min. Passer for alle.


Barnas gruvetur er en lærerik og spennende gruvetur
for hele familien der du får oppleve og høre mer om
fjellets skatter. Finner vi blåfarge i fjellet?
Turen tar ca. 1 time og passer for
barn 4-10 år med foresatte.

Detalj fra ”Car crash”, Eivind Blaker

Detalj fra ”Studie” 1939, Kai Fjell

Detalj fra ”På veien til gilde”, Theodor Kittelsen

Daglig 20. juni – 14. august
samt alle lør/søn og helligdager.

Kunstutstillingen på Blaafarveværket

Kittelsen-museet på Koboltgruvene

Direktørboligen på Nyfossum

Årets hovedutstilling på Blaafarveværket er et
mestermøte mellom Kai Fjell (1907–1989) og fem
av Norges fremste samtidskunstnere: Svein Bolling,
Lars Elling, Håkon Anton Fagerås, Inger Sitter og
Vibeke Slyngstad.

Kittelsen-museet på Koboltgruvene presenterer
Norges største samling av Theodor Kittelsens
tolkninger av natur og trollskap, i form av
originale utskårne møbler, oljemalerier, akvareller
og tegninger.

Årets utstilling i Tømmerlåven tar utgangspunkt
i tegneseriens billedunivers, gjenskapt av fire
spennende samtidskunstnere i helt andre materialer
og formater.

Utstillingen viser Fjells kjente motiver av kvinner,
natur og rom med historier og drømmer.
Gjennom dialogen med samtidskunstnerne ser vi
hvordan Kai Fjells fokus på det vakre, eventyrlige
og fabulerende fremdeles er gjeldende blant norske
kunstnere i dag. Samtidig ser vi hans kunstnerskap
i et nytt lys.

Kittelsens fremstilling av den norske natur har
blitt et varemerke for det særegne norske.
Blaafarveværkets doktor Heinrich Arnold
Thaulow (1808-1894) var en dyktig kunstner.
I år presenteres en spesialutstilling med Thaulows
ukjente kunstskatter: malerier og fotografier,
med motiver hentet fra Modum og omegn.

Gruvesafarien er en utfordrende
tur i trapper og stiger ned til de
store fjellhallene. Turen er på
1,5 km og har en høydeforskjell
på 80 meter. Aldersgrense 10 år.
Gruvesafarien går utvalgte
onsdager og søndager i sesongen.
Se www.blaa.no

Haugfossen Rundt
Haugfossen, med 39 meters fall, er omgitt av kulturminner.
Følg de gamle malm- og
vannveiene på begge sider av
fossen og opplev industrihistorien som er bevart.
Nyrestaurerte Haugfoss bro
fra 1837 og tømmerflåten
«Nøkken» tar deg over elven
på denne rundturen. Vannhjulet
i fossen er siste tilskudd til
kulturstien.

Eivind Blaker arbeider med store treplater i sterke,
klare farger. Kristin Sæterdal lager billedvev med
eksplosjoner, romskip og verdensrom. Fredrik
Raddum er skulptør, og hans figurer minner ofte
om enorme lekefigurer. Kristian Hammerstad
er illustratør med inspirasjon fra 1950-tallets
amerikanske horror-fortellinger.

26.6 Barnas dag med dyrene på Bondegården kl 11-17
27.8 Koboltgruvene opp – motbakkeløp, fra kl 11
11.9 Barnas stein- og trolldag på Koboltgruvene kl 11-17

Ida Lorentzen
Lorentzens pasteller pryder veggene i direktørboligen.

Konserter i Glasshytten søndager kl. 14.00, fri entré.
For fullstendig oversikt, se www.blaa.no

Arrangementer

