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Velkommen 
til kulturbyen 
Bergen
Bergen har lenge markert seg som en modig 
og nytenkende kulturby. I Bergen betyr ikke 
lokalt det samme som smått, uprofesjonelt eller 
kjedelig – i Bergen er de lokale kunstnerne i 
forkant, både nasjonalt og internasjonalt. Nivået 
er helt enkelt i verdensklasse! 

AT KUNSTNERE FRA Bergen lykkes også utover lande-
grensene er ingen tilfeldighet. Bergensmetoden er tuftet 
på samarbeid, delingskultur og en langsiktig og strategisk 
kulturpolitikk. I Bergen satser vi på kunstnerisk produksjon, 
kompetanse, nettverk og nye markeder – i tett dialog med 
aktørene selv. 

VI ER STOLTE av å presentere så mange flott arrangementer 
under Sykkel-VM. Programmet viser frem et bredt spekter 
av byens kulturliv. Besøk Bergens mange kunstutstillinger 
på KODE, et av Skandinavias største museer for kunst, 
håndverk, design og musikk, eller i de mange kunstner-
drevne gallerier rundt i byen. Nyt klassisk musikk med 
daglige konserter på Edvard Griegs hjem Troldhaugen, på 
Torgallmenningen med Sjøforsvarets Musikkorps Vestland-
et og sopran Mari Eriksmoen, eller i Grieghallen med et av 
verdens eldste ensembler, Bergen Filharmoniske Orkester. 
Bli den første til å oppdage den neste store internasjonale 
stjernen på daglige pop- og rockekonserter rundt i byen. 
Gjør et dykk i Bergens kulturhistorie og opplev historiske 
skatter på Bymuseet, med unike utstillinger på Bryggens 
Museum og i Rosenkrantztårnet. Eller bare spaser rundt i 
byen og i parkene og nyt de mange kulturelle innslagene 
fra ulike amatør- og frivillige grupper.

BERGEN ER EN SMELTEDIGEL for kunst og kultur, hvor historie 
og nåtid smelter sammen i en blanding av nyanser og 
variasjoner, hvor fokus er både bredt og smalt, og hvor det 
kunstneriske innholdet er av høyeste kvalitet. Vi ønsker alle 
velkommen til Sykkel-VM og inviterer deg til å utforske 
kulturbyen Bergen!

KODE er et av Nordens største museer for kunst, kunsthåndverk, 
design og musikk.

Bergen Filharmoniske Orkester: Et av verdens eldste ensembler.
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Welcome to 
Bergen – city 
of culture
Bergen has for a long time excelled as a brave 
and innovative cultural city. In Bergen, being 
local isn’t parallel to being small, unprofessional 
or boring – in Bergen, the local artists are at the 
forefront, both nationally and internationally.  
The level is simply world class!

IT’S NO COINCIDENCE that artists from Bergen succeed also 
beyond the domestic borders. The Bergen method is rooted 
in collaboration, a culture of sharing and long-term strategic 
cultural policies. We focus on artistic production, compe-
tence, networking and new markets – in close dialogue with 
the cultural field.

WE’RE PROUD to present a great array of activities and 
performances during the UCI World Championships. 
The program displays a wide specter of the city’s cultural 
offering. Visit some of Bergen’s art exhibitions at one of 
Scandinavias largest museums for art, craft, design and 
music, the KODE art museum, or in the many independent 
art galleries around the city. Enjoy classical music concerts 
offered daily at the Edvard Griegs home Troldhaugen, at 
Torgalmenningen with The Norwegian Army Band Bergen 
and soprano Mari Eriksmoen, or in the Grieg Hall with one 
of the world’s oldest ensembles, the Bergen Philharmonic 
Orchestra. Be the first to discover the next international 
star in daily pop and rock concerts around the town. Dive 
into the cultural history of Bergen and experience the 
treasures of the past at the museums, with special exhibi-
tions at Bryggen. Or simply just walk around the town and 
in the parks and enjoy the many cultural initiatives from 
various non-professional and volunteer groups. 

BERGEN IS A MELTING POT for arts and culture, where history 
and the present blend in a mixture of nuances and varia-
tions, where the focus is both broad and narrow, and where 
the artistic content is of the highest quality. We welcome 
everyone to the UCI 2017 Road World Championships and 
invite you to explore the cultural city of Bergen!

KODE is one of Scandinavia’s largest museums for art, craft,  
design and music.

Bergen is a melting pot for arts and culture.
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Smakebiter fra kulturprogrammet  
16.–24. september

Kl. 10–17 Kl. 17 Kl. 18 Kl. 19 Kl. 20 Kl. 21 Kl.  22

LØR
16. 
sept

SØN
17. 
sept

MAN
18. 
sept

TIRS
19. 
sept

ONS
20. 
sept

Kl. 11:00, 12:30 og 14:00  
Lille Scene, DNS Babyteater:
Den magiske skogen

Kl. 10:00–16:00 Utstilling:
TIT Art & Design
Syklister

Kl. 11:00–17:00 KODE 4 og KODE 1 
Barn/museum: Pimp my bike - 
kreativt verksted

Kl. 11:00-17:00 KODE 4 og KODE 1 
Barn/museum: Pimp my bike - 
kreativt verksted

     Kl. 19:00  
     Korskirken
     Krohnengen  
     Brassband

Kl. 22:00  
Landmark: Klubb: 
Konsept X - Soldal, 
Syk Tariq, 
Konsept X DJs

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Det gode mennesket  
fra Sezuan

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Det gode  
mennesket  
fra Sezuan

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Det gode men nesket  
fra Sezuan

Kl. 20:00 Landmark  
Konsert Ola Høyer 

Kl. 20:00 DNS Teater 
Ibsens samlede 
verker 
på 78 min.

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Ibsens samlede 
verker 
på 78 min.

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Ibsens  
samlede verker 
på 78 min.

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Ibsens samlede 
verker på 78 min. 

Kl. 12:00–15:00 Utstilling:
Bryggens museum
Legender i gull 

Kl. 14:00–18:00 
Nygårdsparken Kultur- og aktivitetspark  

Kl. 12:00–12:30 Konsert: 
Torgallmenningen: 
Sykkelsymfoni

Kl. 12:00 Konsert: 
Utenfor KODE 3:
Sykkelsymfoni

Kl. 14:00
Torgallmenningen: 
Vennebyen show

12:00 og 16:00 
Torgallmenningen: 
Vennebyen show

Kl. 14:00
Torgallmenningen: 
Vennebyen show s

Kl. 14:30 
Torgallmenningenen: 
Vennebyen show

16:30–17:30 DNS: 
Vandreforestilling
Ibsen at Engen

16:30–17:30: DNS: 
Vandreforestilling
Ibsen at Engen

13:00 Store Lungegårdsvann
Kunstvandring med sykkel

Kl. 18:15–19:40  
Torgallmenningen: 
Konsert: 
Jan Eggum 
og Oslo Strings

Kl. 18:30–19:45  
Torgallmenningen:  
Konsert: 
Sigrid 
Moldestad

Kl. 18:00–19:15  
Torgallmenningen: 
Konsert:  
Ausekarane 

Kl. 17:00–18:30  
Torgallmenningen: 
Åpningssermoni
 

Kl. 18:30–19:45  
Torgallmenningen:
Konsert: 
Sjøforsvarets 
musikkorps

Kl. 20:00–22:00 Cornerteateret 
Improteater: Bergen Impro Laug

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 St. Paul kirke
Orgelmusikk

Kl. 21:00 St. Paul kirke
Orgelmusikk

Kl. 21:00 St. Paul kirke
Orgelmusikk

Kl. 21:30 Corner-
teateret: Konsert: 
Musikaldigg

     Kl. 19:00  
     USF Verftet, Sardinen
     Åpen øvelse med    
     BIT20 ensemble

     Kl. 19:00 og 21:00  
     Mariakirken: 
     Konsert:
     Ole Bull  
     Kammerkor

Kl. 21:00 Mariakirken: 
Konsert:Ole Bull 
Kammerkor

Kl. 21:00 Mariakirken: 
Konsert:Ole Bull 
Kammerkor

     Kl. 19:00–20:30    
     Musikkavdelingen,   
     Hovedbibliotek:   
     Luksus lyttekveld   
     Kiss Kiss King Kong

Kl. 19:30  
Universitetsaulaen
Kammerkonsert:  
Beethovens 
septett

A taste of the cultural programme
16–24 September

For fullstendig og oppdatert program:  
BTs kulturguide: Det skjer: detskjer.bt.no/sykkel-VM  Facebook: sykkelvmkultur

Mange av utstillingene, teaterforestillingene og konsertene går hver dag. For detaljer,  
se s. 12–13. Barnearrangement, se s. 56–59.

Kl. 14:00 Bergenhus festning. 
Treblås: Konsert for 
rare fugler

Kl. 14:00–18:00 
Nygårdsparken Kultur- og aktivitetspark  

Kl. 14:00–18:00 
Nygårdsparken Kultur- og aktivitetspark 



10 11

Kl. 10–17 Kl. 17 Kl. 18 Kl. 19 Kl. 20 Kl. 21 Kl. 22

TOR
21. 
sept

FRE
22. 
sept

LØR
23. 
sept

SØN
24. 
sept

        Kl. 19:00–20:45 
        Torgallmenningen:     
        Konsert: Artister fra     
        Bergensregionen 

Kl. 19:30 
Grieghallen: 
Konsert: Bergen 
Filharmoniske 
Orkester

Kl. 11:00–14:00  
Torgall menningen: 
Kulturprosjekt: I See Humans

13:00 I løypen: Marsj-
parade Sjøforsvarets 
Musikkorps

13:00: DNS Opplesning 
av Gunnar Staalesen 

Kl. 20:00: DNS: Teater 
Det gode men-
nesket fra Sezuan 

Kl. 20:00 DNS: Teater
Det gode men-
nesket fra Sezuan

Kl. 20:00 DNS: Teater: 
Det gode  
mennesket  
fra Sezuan

Kl. 20:00–23:00: USF Verftet: Gratis utendørskino

Kl. 20:00 Konsert: 
Slettebakken kirke:  
Kirkekonsert

Kveldstid: Skostredet: Gatefest

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Ibsens samlede 
verker på 78 min

Kl. 20:00 DNS: Teater
Ibsens samlede 
verker på 78 min

Kl. 20:00 DNS: Teater 
Teater Ibsens  
samlede verker 
på 78 min.

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 Lille Ole Bull Scene
Live Talk show: VM Spezial – Folk og Finn

Kl. 21:00 St. Paul kirke
Orgelmusikk

Kl. 21:00 St. Paul kirke
Orgelmusikk

Kl. 21:00 St. Paul kirke
Orgelmusikk

Kl. 11:00 og 14:00
Torgallmenningen: 
Vennebyen show

Kl. 11:00–11:30 og 16:00–16:30 
Torgalmenning: 
Vennebyen show 

Kl. 13:00–17:00  
Skostredet: 
Familiedag

Kl. 11:00–15:00
Bergens Sjøfartsmuseum: 
Barnas båtverksted

Kl. 18:30–19:45 
Torgallmenningen:
Konsert: 
Vill Vill Vest: 
9 grader Nord, 
Dårlig Vane, 
Boy Pablo 
og DJs 

Kl. 18:00–20:00  
Torgallmenningen:
Konsert: 
Real Ones, Razika  
og Hjerteslag

Kl. 17:40  
Torgallmenningen:
Avslutningssermoni 

Kl. 12:00–18:00 
Nygårdsparken Kultur- og aktivitetspark

Kl. 15:00–18:00
Rosenkrantztårnet : Pil og bueskyting,  
og aktiviteter i Borggården

 Kl. 19:00  
 Fana Kulturhus: Konsert:  
 Nordic Tenors Con   
 Amore

 Kl. 19:00  
 Olsvik kirke: Konsert:   
 Maria Arredondo   
 og    
 Torstein Sødal

Kl. 13:00
Torgallmenningen: 
Vennebyen show

Smakebiter fra kulturprogrammet  
16.–24. september

For fullstendig og oppdatert program:  
BTs kulturguide: Det skjer: detskjer.bt.no/sykkel-VM  Facebook: sykkelvmkultur

Mange av utstillingene, teaterforestillingene og konsertene går hver dag. For detaljer,  
se s. 12–13. Barnearrangement, se s. 56–59.

13:00 Store Lungegårdsvann
Kunstvandring med sykkel

Kl. 14:00  
Cornerteateret: Barn:
Greger grinebiter

13:00 Store Lungegårdsvann
Kunstvandring med sykkel

Kl. 20:00–23:00 Landmark:
The Going Away Party – Coast Contemporary

A taste of the cultural programme
16–24 September

Many of the exhibitions, theatre productions and concerts will run every day,  
check p. 12-13. Events for childen, check p. 56-59. 
For the complete programme: detskjer.bt.no/sykkel-VM  Facebook: sykkelvmkultur



16.–24. SEPTEMBER

Gratis konserter på Torgallmenningen hver kveld etter 
medaljeseremoniene. Se program for detaljer.

Free concerts at Torgallmenningen every night after the 
medal ceremonies. See program for details.

Bergens Sjøfartshistorie fra vikingtid til i dag. 
Barnas båtverksted 22., 23., og 23 september. 
     Bergen Sjøfartsmuseum hver dag: kl. 11:00–15:00.

Bergen’s maritime history from the Viking Age up to  
the present. Children’s boat workshop 22, 23 and  
24 September. 
     Bergen Maritime Museum is open every day 11:00–15:00. 

Letters I Never Wrote - Jinoos Taghizadeh, one 
hundred and twenty-eight feet - Jason Nelson og 
Machinimenomenology (no. 1) - Alinta Krauth
     Kunsthall 3,14. Tirsdag–fredag: kl. 11:00–18:00. 
Lørdag og søndag: kl. 12:00–18:00. Mandag stengt. 

Letters I Never Wrote - Jinoos Taghizadeh, one 
hundred and twenty-eight feet - Jason Nelson og 
Machinimenomenology (no. 1) - Alinta Krauth
     Kunsthall 3,14. Tuesday–friday: 11:00–18:00.  
Saturday– Sunday: 12:00–18:00. Monday closed.  

Live talk show: VM-Spezial - Folk og Finn
     Lille Ole Bull Scene kl. 21:00.
Finn Tokvam med spennende gjester, humor, alvor - og basar! 

Folk & Finn – World Championships ‘Spezial’
     Lille Ole Bull Scene, every night at 21:00. 
Finn Tokvam with great guests, humour, some serious  
stuff  – and a raffle! 

Syklister av Gro Thorsen og Kelly Ratchford
     TIT Art & Design. Mandag–onsdag: kl 10:00–18:00. Torsdag: 
kl. 10:00–19:00. Fredag: kl. 10:00–18:00. Lørdag: kl. 10:00–16:00.

‘Syklister’ by Gro Thorsen and Kelly Ratchford
     TIT Art & Design Monday–Wednesday: 10:00–18:00. Thurs-
day: 10:00–19:00. Friday: 10:00–18:00. Saturday: 10:00–16:00.

Legender i gull
     Bryggens Museum. Mandag–fredag: kl. 11:00–15:00. 
Lørdag–søndag: kl. 12:00–16:00
Den mest spektakulære utstillingen av arkeologiske skatter 
noensinne i Bergen! Ta med barna og se gjenstander av 
ekte gull! 

Legends in Gold
     Bryggens Museum. Monday–Friday: 11:00–15:00. Saturday 
–Sunday: 12:00–16:00.
The most spectacular exhibition of archaeological gold ever 
held in Bergen! Bring the children and see the exhibits of pure 
gold! 

“O Superman to Girls, Tricky. I Am Here, 
Where Are You: On Vocal Performance”. 
     Bergen Kunsthall. Hver dag: kl. 11:00–15:00.  
Gratis inngang etter kl. 17:00
En serie med sentrale vokalperformancer, kunstnere og  
audio-visuelle kunstverk. 

“O Superman to Girls, Tricky. I Am Here, 
Where Are You: On Vocal Performance”. 
     Bergen Kunsthall. Free admission 17:00–20:00.  
A series of key vocal performances, artists and audio-visual 
works of art.

Aktivitets- og familiepark 
     Nygårdsparken. 18.–21. sept.: kl. 14:00–18:00.  
22.–24. sept. kl. 12:00–18:00.
Morsomme sykkelaktviteter, VilVite-show, storskjerm med 
rittene og matservering. Musikk, dans og underholdning fra 
kulturscenen fredag til søndag. 

Activity park for the whole family 
     Nygårdsparken park. 18–21 Sept. at 14:00–18:00.  
22–24 Sept. at 12:00–18:00.
Fun cycling activities and a show by VilVite Science Centre. The 
races will be shown on large screens and there will be refresh-
ments for sale. Music, dance and entertainment for the whole 
family in the weekend.
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16.–24. SEPTEMBER

”Pimp my bike” på KODE 4.

14 15For fullstendig og oppdatert program:  
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DNS OG KODE / DNS AND KODE

Babyteater: Den magiske skogen
     DNS, Lille scene kl 11:00, 12:00 og 14:00 Kun lør 16. sept.
Bli med inn i en fantastisk verden fylt med allslags skapninger, 
morsomme lyder og skiftende farger. Med Kompani 13.

Baby theatre: Den magiske skogen
     DNS, Lille scene kl 11:00, 12:00 og 14:00 Only sat 16 Sept.
Enter a fantastic world filled with all kinds of creatures, fun 
sounds and changing colours. By Kompani 13. 

     Kunst og Sykkel: Se sykkel-VM på KODE, rett ved målgang!     
KODE 1: Kveldsåpent, omvisninger og kreative verksteder hver 
dag under VM.  
17. sept: Omvisning i utstillingen H.M. Dronning Sonja - 
“Underveis” kl. 13:00 og 14:00, KODE 1.
16.–17. sept og 23.–24.sept: ”Pimp my bike!” Kreativt verksted 
for barnefamilier. Lag morsomme og fargerike dekorasjoner 
til sykkelen din! Fra 4 år. KODE 4
21.–24. sept: Kveldsomvisning i Edvard Munch-utstillingen 
kl 18, KODE 3
23.–24. sept: Prøv monotrykk, dropp-inn verksted! 
Fra 10 år, kl. 12:00–16:00.
24. sept: Omvisning i utstillingen H.M. Dronning Sonja - 
“Underveis” kl 13:00 og 14:00, KODE 1.

    Art and Bikes: Watch the UCI 2017 Road World Champion-
ships at KODE, right beside the finish line! 
KODE 1: Open in the evenings, guided tours and creative work-
shops every day during the championships.  
17 Sept.: Guided tour of the HM Queen Sonja of Norway exhibi-
tion ‘Underveis’ at 13:00 and 14:00, KODE 1.
16–17 and 23–24 Sept.: ‘Pimp my bike!’ Creative workshop for 
children. Make fun and colourful decorative items for your bike! 
From age 4 upwards. KODE 4.
21–24 Sept.: Late guided tour of the Edvard Munch exhibition at 
18:00, KODE 3.
23–24 Sept.: Try a monoprint, drop-in workshop! From age 10 
upwards, 12:00–16:00.
24 Sept.: Guided tour of the HM Queen Sonja of Norway exhibi-
tion ‘Underveis’ at 13:00 and 14:00, 
KODE 1.

Krim og Kaffe - Opplesning av 
Gunnar Staalesens krimnoveller. 
     DNS, teaterkjellerens vestibyle, fra 19. september til og med 
lørdag 23. september: kl 13:00.

Crime and coffee
     DNS, basement lobby, from 19 Sept.–23 Sept.
Readings from Gunnar Staalesen’s crime novels. 

Det gode mennesket fra Sezuan 
     DNS Store Scene, mandag–lørdag: kl 20:00. 
Mandag 18.september: Ingen forestilling.
Bertolt Brechts brutale, humoristiske og eventyrlige 
teaterstykke. 

The Good Person Of Szechwan 
     DNS Store Scene, Monday–Saturday: kl 20:00. 
Monday 18 September: No performance.
Bertolt Brecht’s brutal, humorous and fairy-tale play. 

Henrik Ibsens samlede verker 
på 78 minutter
     DNS Lille Scene, mandag– 
lørdag: kl 20:00. 
Tre skuespillere, 28 teaterstykker, 
131 roller. Lykke til. 
Forfatter: Knut Nærum.

Henrik Ibsen’s collected works 
in 78 minutes
     DNS Lille Scene, Monday–
Saturday at 20:00. 
Monday 18th September: No 
performance.
Three actors, 28 plays, 131 roles. 
Good luck! Author: Knut Nærum. 

Foto: D
ag Fosse
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Graknitti i Fløysvingene 
     Fløyfjellet, bak Fløybanebygget
Strikkeprosjektet Graknitti – VM-strikk fikk enorm respons da 
Sykkel-VM inviterte til strikkedugnad via Facebook. Mer enn 
50 frivillige har laget leggvarmere til 26 trær på Fløyfjellet! 
Dette området er en del av den spektakulære tempoløypen 
for menn elite, som avsluttes øverst på Fløyen. Graknitti er 
en kombinasjon av ordene granny og knitting, som betyr 
bestemor og strikking. Initiativtaker Inger Lena Gåsemyr har 
tidligere gjennomført lignende kunstprosjekter i Chicago, 
Colorado og Eidfjord, med stor suksess. 

Graknitti: Knit art at Mount Fløyen
     More than 50 volunteers have knitted leg warmers for 26 
trees on Fløyen. This area is part of the spectacular Men’s Elite 
Road Race, which will conclude on top of Mount Fløyen. The 
concept is called Graknitti, which is an amalgamation of the 
words knitting and granny. ‘Knitting is associated with care, 
warmth, a sense of security and social networks,’ says the 
person behind the idea Inger Lena Gåsemyr. She has carried 
out similar art projects in Chicago, Colorado and Eidfjord – 
with great success.

Blomstrende sykler
     Fløybanebygget
Kristin Voreland, tidligere Norges- og Europamester i 
blomsterdekorering, omdanner gamle sykler til blomstrende 
kunstverk. Denne frodige sykkelhagen kan oppleves på 
fasaden av Fløybanes nedre stasjon i hele VM-perioden.

Blooming bikes
     Fløybanebygget
Kristin Voreland, former winner of Norwegian and European 
flower arranging championships, will be transforming old 
bikes into blooming works of art. Her lush bike garden can be 
seen on the outside of the Fløibanen Funicular’s lower station 
throughout the UCI 2017 Road World Championships. 

Gatekunst av AFK:
     Sentrum
Bergen blir ofte kalt Norges gatekunsthovedstad, og den 
mest spennende gatekunstneren i Bergen er AFK. Til Sykkel-
VM har han skapt et storstilt kunstverk som vil glede både 
publikum og løpere. Verket er sentralt plassert i løypen, og 
oppmerksomme publikummere vil kunne oppdage at motivet 
kan endre seg underveis i mesterskapet. 

Street artist AFK: 
     Town centre
Few cities can boast such a diversity of street art as Bergen, 
and the most exciting street artist in the city is AFK. He 
has created a major artwork for the UCI 2017 Road World 
Championships which can be enjoyed by both the general 
public and the cyclists. The work has a central location on the 
route, and observant members of the public may notice the 
motif changing during the championships. 

Spennende gatekunst fra AFK.

VM-strikk gir trærne på Fløyen leggvarmere.
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Pop-up konserter, dans, syngende syklister og andre 
kulturopplevelser der du minst venter det. 

Pop-up concerts, dance, singing cyclists and other cultural 
experiences where you least expect them. 

Symfoniske sykler 
Fra baksetet på en spesiallaget rickshaw får publikum oppleve 
musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester fremføre både 
klassiske perler og helt andre perler denne uken. Musikere: Hans 
Gunnar Hagen og Rushana Brandanger.
Symphonic bikes
From the backseat of a specially designed rickshaw, members 
of the public can enjoy musicians from Bergen Philharmonic 
Orchestra performing classical hits and other gems during the 
championships. Musicians: Hans Gunnar Hagen and Rushana 
Brandanger.

Trøorgel eller salmesykkel? 
Kjært barn har mange navn, og søndag 
17. september kan du oppleve selveste 
Domkantor Kjetil Almenning  og 
Domkantor Sigurd Melvær Øgaard 
syklende gjennom byens gater med 
et ekte trøorgel på slep. Start på 
Torgallmenningen i etterkant av 
gudstjenesten.

Harmonium or psalm bike?
On Sunday 17 September, you can see acclaimed precentors 
Kjetil Almenning and Sigurd Melvær Øgaard cycling through 
the city’s streets with a real harmonium in tow. Starts at 
Torgallmenningen square just after the church service.

Arme Riddere 
Hvor lett er det egentlig å synge flerstemt 
mens man sykler på brostein? Et av byens 
flotteste studentkor, Arme Riddere, har tatt 
utfordringen og gir full pedal hele uken. 
Pass deg! Dette sykkelkoret kan nemlig 
dukke opp når som helst og hvor som 
helst!
Arme Riddere 

How easy is it to sing in canon while cycling along cobbled 
streets? One of the city’s best student choirs, Arme Riddere, 
has taken on this challenge and will be cycling ‘full-pedal’ all 
week. Look out – this cycling choir are liable to appear anywhere 
anytime!

Tårnsang 
Fra Hollendergatens glemte tårn, på kafeer og i underganger 
blir det servert smektende serenader fra sangere hentet fra 
Bergen Nasjonale Opera sitt talentprogram, Unge Stemmer.
Utøverne er Lydia Hoen Tjore og Einar Stefansson – og 
sammen dukker de opp med perler fra operalitteraturen 
mandag 18. september.
Tower song
From the forgotten towers of Hollendergaten, cafés and 
underpasses, singers from Bergen Nasjonale Opera’s talent 
programme, Unge Stemmer, will sing seductive serenades.
The singers are Lydia Hoen Tjore and Einar Stefansson – 
and, together, they will be singing opera hits on Monday 18 
September.

Styltefigurer 
I løpet av uken dukker det opp forvirrede politimenn, nebbete 
fugler og dannede mennesker – alle høyt hevet over oss andre 
på styltene sine. Inne i kostymene finner vi Irene Ahnell og Jarle 
Solheim. 
Figures on stilts 
During the championships, confused policemen, cheeky 
birds and refined characters will pop up – high above us on 
their stilts. Irene Ahnell and Jarle Solheim will be inside the 
costumes. 

Levende Marionette 
Denne performancen er en 
spennende blanding mellom 
tradisjonelt dukketeater og 
den eksperimentelle, japanske 
danse-teaterformen Butoh. Her 
møter vi Grethe Mikalsen som 
levende marionette  og Sigurd 
Aae Clausen som dukkefører. 
Forestillingen popper opp 
torsdag 21. september.
Living Marionette
This performance is an exciting 
mix of traditional puppet theatre 
and the experimental form of 
Japanese dance theatre, Butoh.
The marionette is played by 
Grethe Mikalsen and Sigurd Aae 
Clausen is the puppeteer. The 
performance will take place on 
Thursday 21 September.

Foto: Magnus Skrede
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BIT20: Symfoni av og med tohjulinger
Med inspirasjon fra Frank Zappa, fjorårets festspillsykler og 
Sykkel-VM i Bergen, har BIT20 Ensemble komponert en egen 
sykkelsymfoni. Med et eget sykkelblåseorkester, nyoppfunnede 
instrumenter konstruert av sykkeldeler og flere syklister spesial-
trent for anledningen blir det minikonserter utenfor KODE3 
flere dager i løpet av VM uken:
Onsdag 20. sept. kl. 12:00. Torsdag 21. sept. kl. 13:00.
Fredag 22. sept. kl. 12:30. Lørdag 23. sept. kl. 12:30.

BIT20: Symphony by and with two-wheelers
Inspired by Frank Zappa, last year’s Bergen International 
Festival bikes and the UCI 2017 Road World Championships 
being held in Bergen, the BIT20 ensemble has composed its 
own cycling symphony.
With its own bike brass orchestra, newly invented instruments 
made from bike parts and a number of specially-trained cyclists 
for the occasion, BIT20 will hold mini concerts outside KODE3 
on several days during the World Championships.
Wednesday 20 September 12:00. Thursday 21 September 13:00.
Friday 22 September 12:30. Saturday 23 September 12:30. 

Sykkeldans 
En leken og mobil oppsetning med streetdance, breakdance, 
tricking og kule BMX-triks. Koreografi og regi: Dansegruppen 
Shang.
Dancing bikes
A playful and mobile show featuring street dance, breakdance, 
tricking and cool BMX tricks. Choreography and production: 
Shang dance group.

Veteransykkelparade 
En spektakulær kvadruppelsykkel, en 
veltepetter og en eldgammel tresykkel er 
noe av det vi får se i denne humørfyllte 
paraden i sentrum, lørdag 23. september.
Paraden gjennomføres av 
Sportsveteransykkelklubben Cyklus i 
samarbeid med Den Grønne Sykkel.

Parade: Veteransykkelklubben Cyclus:  
A spectacular quadruple bike, a velocipede and an ancient 
wooden bike are a few of the highlights you will see in this fun 
parade on Saturday 23 September.
The parade follows the race route from Festningskaien quay to 
Festplassen square in the slot between the day’s two races.
The parade is a collaboration between 
Sportsveteransykkelklubben Cyklus and Den Grønne Sykkel.

Treblås: konsert for rare fugler 
Oppe i trærne ved Paradeplassen på Bergenhus Festning bor 
det noen store og merkelige fugler som alle spiller hvert sitt 
instrument. Cecilie Hesselberg Løken har satt sammen en 
forestilling for tre treblåsere, og på programmet står blant 
annet Syrinx for solo flute & fugler og Largo for piccolo og 
fugleorkester av Vivaldi. Paradeplassen, Bergenhus festning
Søndag 17. september kl. 14:00.

Woodwind: concert for strange birds.
A few large and rather strange birds, each playing an 
instrument, will be occupying the trees in the parade ground 
at Bergenhus Fortress. Cecilie Hesselberg Løken has put 
together a performance for three woodwind instruments. The 

programme includes 
Syrinx for solo flute 
(& birds) and Largo 
for piccolo (and bird 
orchestra) by Vivaldi. 
Place: Parade ground, 
Bergenhus Fortress. 
Sunday 17 September at 
14.00.

BIT20 finner opp nye instrumenter av sykkeldeler.
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LØRDAG 16. SEPTEMBER

Babyteater: Den magiske skogen
    Lille Scene, DNS kl. 11:00, 12:30 og 14:00. Med Kompani 13.

Baby theatre: Den magiske skogen
    Lille Scene, DNS at 11:00, 12:30 og 14:00. By Kompani 13.

Fargespill deltar på åpningsseremonien.

Danseforestilling: “iFeel4”: 
Marco Berrettini med lokalt barnekor
    Studio USF, USF Verftet kl. 15:00.
“iFeel4” handler om hva individet kan utrette med seg selv, og i 
hvilken grad vi er avhengige av andre. 

Dance production: ‘iFeel4’ –  Marco Berrettini with a 
local children’s choir
    Studio USF, USF Verftet at 15:00.
iFeel4 deals with what the individual can accomplish alone, 
and to what extent we depend on others.

Åpningsseremoni
     Torgallmenningen kl.17:00–18:30.
Sykkelfesten starter med åpningsseremonien på 
Torgallmenningen lørdag! Et mylder av fantastiske artister 
fra mange ulike sjangre bidrar til å lage en ekte bergensk 
velkomst. UCI-presidenten foretar den formelle åpningen 
av UCI 2017 Road World Championships – og selvsagt skal vi 
synge Nystemten. Når siste tone er spilt, skal ingen være i tvil: 
Folkefesten har startet!

The Opening Ceremony 
     Torgallmenningen at 17:00–18:30.
The event kicks off with the Opening Ceremony at 
Torgallmenningen Saturday! Amazing artists from many 
different genres will make sure to welcome you in a real 
Bergen manner. The president of the UCI will officially open 
the UCI 2017 Road World Championships – and of course, we 
will sing our own Bergen anthem. Nobody will be in doubt: 
This party has started! 

ARRANGEMENTER / EVENTS PROGRAMME

22 23For fullstendig og oppdatert program:  
BTs kulturguide: Det skjer: detskjer.bt.no/sykkel-VM  Facebook: sykkelvmkultur

FARGESPILL
Fargespill er et kompani bestående 
av barn og unge fra 35 ulike land, 
inkludert Norge. I deres eksplosive 
forestillinger fusjoneres musikk og 
dans fra hele verden, og viser tydelig 
hvor åpenbart det er at vi er like og 
hvor berikende det er at vi er  
forskjellige. Fargespill har et solid 
rykte på seg for å fremkalle både 
hjertevarme, tårer og veldig mye 
glede!

FARGESPILL
Fargespill is a company, consisting of 
children and young people from 35 
different countries, including Nor-
way. Music and dance from all over 
the world merge in their explosive 
productions, and clearly show how 
obviously similar and wonderfully 
different we are. Fargespill has a 
reputation for tugging at the heart 
strings, evoking tears and bringing 
joy to their audiences!

Foto: M
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Konsert: Krohnengen Brassband - “Klassisk brass” 
    Korskirken kl. 19:00. 
Klassiske brassband-perler. Dirigent: Allan Withington. 

Concert: Krohnengen Brass Band – ‘classic brass’  
    Korskirken church at 19:00.
Classic brass band tunes. Conductor: Allan Withington.

Utstilling: Legender i gull
    Bryggens Museum kl. 12:00–16:00.
Den mest spektakulære utstillingen av arkeologiske skatter 
noensinne i Bergen! 

Exhibition: Legends in Gold
    Bryggens Museum, 12:00–16:00.
The most spectacular exhibition of archaeological gold ever 
held in Bergen! 

Klubb: Konsept X - Soldal, Syk Tariq, Konsept X DJs
    Landmark kl. 22:00.

Club: Konsept X - Soldal, Syk Tariq, Konsept X DJs
    Landmark at 22:00.

Kreativt verksted for barn: Pimp my bike
    KODE 4 kl. 11:00–17:00. 
Lag morsomme og fargerike dekorasjoner til sykkelen din! 
Fra 4 år. 

Creative workshop for children: ‘Pimp my bike!’
    KODE 4 at 11:00–17:00. 
Make fun and colourful decorative items for your bike! From 
age 4 upwards.

Ekstra vakthold er påkrevd når Bryggens Museum stiller ut 
disse gullskattene!

ARRANGEMENTER / EVENTS PROGRAMME
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SØNDAG 17. SEPTEMBER

Konsert: Jan Eggum og Oslo Strings
    Torgallmenningen kl. 18:15–19:40.
Det er duket for en herlig kveld på Torgallmenningen når 
Jan Eggum tar med seg Oslo Strings, et av Norges ledende 
strykeensembler, på scenen. 

Konsert: Jan Eggum og Oslo Strings
    Torgallmenningen square at 18:15–19:40.  
The scene is set for a wonderful evening at Torgallmenningen 
square when Jan Eggum is joined on stage by Oslo Strings, 
one of Norway’s leading string ensembles.  

Ambulerende salmesang med trøorgel
    Etter gudstjenesten leder domkator Kjetil Almenning  
salmesang fra sykkel – med et trøorgel på slep. Utdeling av 
salmer, alle kan synge med. 

Mobile psalms with a harmonium 
    Following the service, precentor Kjetil Almenning will lead 
the singing of psalms – with a harmonium in tow. Psalm 
printout available – everyone can join in. 

Live talk show: VM-Spezial - Folk og Finn
    Lille Ole Bull Scene kl. 21:00.
Finn Tokvam med spennende gjester, humor, alvor – og basar! 

Live talk show: Folk & Finn – World Championships ‘Spezial’. 
    Lille Ole Bull Scene at 21:00. 
Finn Tokvam with great guests, humour, some serious stuff  – and a 
raffle! 

VM-gudstjeneste: Flerspråklig med økumeniske innslag
    Torgallmenningen kl. 11:00–12:00. Sjømannskirken  
serverer vafler.

World Championship church service 
    Torgallmenningen at 11:00–12:00. 
Multilingual and ecumenical event. Sjømannskirken  
(the Norwegian Church Abroad) will be there serving waffles. 

Improteater: Bergen Impro Laug
    Cornerteateret kl. 20:00–23:00. 
Bergen Impro Laug gjør et etterlengtet comeback med impro-
teater av ypperste kvalitet. 

Improv theater: Bergen Impro Laug
    Cornerteateret at 20:00–23:00.
Bergen Impro Laug make a long-awaited comeback with first-
class improv. 
. 

Teater: Det gode mennesket fra Sezuan 
    Store Scene, DNS kl. 20:00.
Tre guder har fått en vanskelig oppgave – de er sendt til jorden 
for å finne et godt menneske.

Theater: The Good Person Of Szechwan 
    Store Scene, DNS at 20:00.
Three gods have been given a difficult task - they are sent to 
earth to find a good person. 

ARRANGEMENTER / EVENTS PROGRAMME
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MANDAG 18. SEPTEMBER

Åpen kafe og hage: Kirkens Bymisjon 
    Kulturhuset Danckert Krohn kl. 10:00–19:00. 
Nyt god utsikt til løypen, kulturinnslag og grillmat til folkelige 
priser, ingen VIP-billett nødvendig. Åpen hver dag under VM. 

Open café and garden: The Church City Mission 
    Kulturhuset Danckert Krohn at 10:00–19:00.
Enjoy the excellent view of the race route along with cultural 
acts and reasonably-priced barbecue food. You don’t need a 
gold or VIP ticket. Open evey day. 
 

Barn: Vennebyen-show 
    Torgallmenningen kl. 14:00–14:30. 
Det blir show med Apa og vennene hans nesten hver dag på 
Torgallmenningen. 

Children: City of Friends show
    Torgallmenningen square at 14:00–14:30. 
There will be a show with Apa and his friends almost every day 
at Torgallmenningen square. 
 

Barn: Aktivitets- og familiepark 
    Nygårdsparken kl. 14:00–18:00.
Gøyale sykkelaktiviteter, VilVite-show, kafe og storskjerm.

Children: Activity – and family park
    Nygårdsparken park at 14:00–18:00. 
Fun cycling activities, VilVite Science Centre show, café  
and big screen. 

Ingen VIP- eller gullbillett nødvendig på Dankert Krohn Kulturhus.  
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Foto: Lisa Knapskog Skauge



MANDAG 18. SEPTEMBER

Teater: Ibsen at Engen 
    Den Nationale Scene kl. 16:30.
En eksklusiv engelskspråklig vandreforestilling som gir et unikt 
innblikk i teaterets historie. 

Theater: Ibsen at Engen 
    Den Nationale Scene at 16:30.
An exclusive English-speaking touring production that 
provides a unique insight into the history of the theatre. 

Konsert: Sigrid Moldestad 
    Torgallmenningen kl. 18:30–19:45. 
Sigrid Moldestad er en av landets fremste folkemusikkutøvere. 
Gjennom utallige opptredener og fem soloalbum har hun 
trollbundet publikum med sin sterke formidlingsevne og 
fortellerhjerte. 

Concert with Sigrid Moldestad  
    Torgallmenningen square at 18:30–19:45.
Sigrid Moldestad is one of Norway’s top folk musicians. 
Through her many performances and five solo albums, 
she has spellbound audiences with her incredible ability to 
communicate and tell a story.

ARRANGEMENTER / EVENTS PROGRAMME

30 31For fullstendig og oppdatert program:  
BTs kulturguide: Det skjer: detskjer.bt.no/sykkel-VM  Facebook: sykkelvmkultur

SIGRID MOLDESTAD
Sigrid Moldestad er en av landets fremste folkemusikkutøvere. Gjennom 
utallige opptredener og fem soloalbum har hun trollbundet publi-
kum med sin sterke formidlingsevne og fortellerhjerte. Med røtter i 
den tradisjonelle folkemusikken skaper hun sitt eget uttrykk gjennom 
selvkomponerte låter og nynorske tekster. I september er hun aktuell 
med en ny soloplate, “Vere her”.  

Sigrid Moldestad is one of Norway’s top folk musicians. Through her 
many performances and five solo albums, she has spellbound audiences 
with her incredible ability to communicate and tell a story. With roots in 
traditional folk music, she has created her own style through her own 
compositions and Nynorsk texts. She will be releasing her latest solo 
album ‘Vere her’ in September.  
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TIRSDAG 19. SEPTEMBER

Konsert: En Sykkelsymfoni!  
    Torgallmenningen kl. 12:00. 
Hva er vel mer naturlig for et sykkelverdensmesterskap å ha 
enn en helt egen sykkelsymfoni? Med BIT20 og elever fra 
Ådnemarka skole. 

A cycling symphony! 
    Torgallmenningen square at 12:00.
What could be more natural for the UCI Road World 
Championships than its very own cycling symphony? With 
BIT20 and pupils from Ådnemarka primary school. 

Utstilling: “O Superman to Girls, Tricky. 
I Am Here, Where Are You: On Vocal Performance”
    Bergen Kunsthall. Kl. 11:00–20:00. Gratis inngang kl. 17:00–20:00.
Bergen Kunsthall er blant Nordens ledende kulturinstitusjoner og 
en sentral aktør i forkant av samtidskunstfeltet. 

Exhibition: ‘O Superman to Girls, Tricky. I Am Here, Where 
Are You: On Vocal Performance’
    Bergen Kunsthall. 11:00–20:00. Free admission 17:00–20:00. 
Bergen Kunsthall is one of the foremost cultural institutions in the 
Nordic countries, and a key player at the forefront of the contem-
porary art field. 

BIT20 Ensemble og skoleelever fremfører sin egen sykkelsymfoni på  
Torgallmenningen.
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BIT20 
Bergens eneste fulltids samtidsensem-
ble er et av Nordens ledende ensembler 
innen samtidsmusikk. Siden 1989 har 
ensemblet jobbet som en spydspiss for 
samtidsmusikken både nasjonalt og 
internasjonalt. Med en lidenskap for ny 
musikk, samler ensemblet musikere og 
dirigenter på høyeste nivå fra både inn 
og utland. BIT20 turnerer verden rundt, 
men under Sykkel-VM har de med seg 
lokale skoleelever! Sammen skaper de 
sin helt særegne Sykkelsymfoni med 
gamle og rare sykler! 

BIT20 
Bergen’s only full-time contemporary 
ensemble is at the forefront of the 
contemporary music scene in the Nordic 
countries. Since 1989, the ensemble has 
been a spearhead for contemporary 
music both at home and abroad. With 
its passion for new music, the ensemble 
attracts first-class musicians and con-
ductors from Norway and beyond. BIT20 
tours the world, but will be accompa-
nied by local school children during the 
UCI 2017 Road World Championships. 
Together, they will create their own 
unique cycling symphony with weird 
and wonderful bikes! 

Foto: Thor Brødreskift



TIRSDAG 19. SEPTEMBER

Konsert: Ausekarane  
    Torgallmenningen kl. 18:00–19:30. 
Ramsalt kystmusikk på fullt! Ausekarane, med Bjørn Jensen og 
Tor Endresen i spissen, tar med seg strilakultur og kystmusikk 
til Torgallmenningen og serverer reinspikka moro, en god 
porsjon galskap, og ikke minst et band med fantastiske 
musikere.

Concert with Ausekarane 
    Torgallmenningen square 18:00–19:30. 
Lively music from the coast! Ausekarane, featuring Bjørn 
Jensen and Tor Endresen, bring the culture and music of the 
coast to Torgallmenningen square, serving up a lot of fun 
and a fair bit of madness and, not least, a band made up of 
fantastic musicians.

Konsert: Ole Bull Kammerkor 
    Mariakirken: To konserter: kl. 19:00 og 21:00.
Norsk kormusikk på internasjonalt nivå. Spesialreportoar for 
Sykkel-VM, med verk av blant annet Edvard Grieg. 

Concert with Ole Bull Kammerkor choir
    Mariakirken church, 2 concerts at 19:00 and 21:00. 
A Norwegian choir of international standard. Special repertoire 
for the UCI Road World Championships, including works by 
Edvard Grieg. 

Utstilling: Syklister av Gro Thorsen og Kelly Ratchford
    TIT Art & Design kl. 12:00–16:00.

Exhibition: ‘Syklister’ by Gro Thorsen and Kelly 
Ratchford
    TIT Art & Design at 12:00–16:00.

Konsert: Musikaldigg med rocketema
    Cornerteateret kl. 21:30.
Skuespillere og sangere fremfører nye låter fra den rock-
inspirerte musikalscenen. 

Concert: Musikaldigg rocks 
    Cornerteateret at 21:30. 
Actors and singers perform songs from rock-inspired musicals. 
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ONSDAG 20. SEPTEMBER

Kafe: Lokalkafe med Skutevikens Buekorps 
    Buekorpsets lokaler i Skuteviken kl. 12:00–20:00. 
Kjagutter i uniform marsjerer og trommer i gatene. 

Café run by Skutevikens Buekorps 
    Club house in Skuteviken at 12:00–20:00.
The boys of Skuteviken Buekorps will march and play their 
drums through the streets. 

Omvisning: Sykkelvandring i Skulpturløypen 
    Store Lungegårdsvann kl. 13:00.
Guidet sykkeltur i Skulpturtløypen - med overraskelser!  
Ta med sykkelen og møt opp ved Kunstgarasjen, der kafeen er 
åpen.
 
Guided bike tour of the art trail
    Store Lungegårdsvann at 13:00.  
Guided bike tour of the art trail – with art surprises en route!  
Bring your bike and meet up at Kunstgarasjen, where the café 
is also open. 

Konsert: Orgelmusikk  
    St.Paul kirke, hver kveld kl 21:00.

Consert: Organ concert  
    St. Paul’s Church, every night at 21:00.

Teater: Krim og Kaffe  
    DNS, teaterkjellerens vestibyle kl. 13:00–13:30.  
Opplesning av Gunnar Staalesens krimnoveller.  

Crime and coffee 
    DNS, basement lobby at 13:00–13:30.
Readings from Gunnar Staalesen’s crime novels. 

Konsert: Luksus-lyttekveld med Kiss Kiss King Kong  
    Hovedbiblioteket, Bergen Offentlige bibliotek kl. 19.00.
Luksus-lyttekveld med Kiss Kiss King Kong. Powertrioen 
Kiss Kiss King Kong stopper innom biblioteket for en utvidet 
lytteopplevelse og eksklusiv fortellerstund.

Luxury listening evening with Kiss Kiss King Kong
    Main library at 19:00. 
The power trio Kiss Kiss King Kong will stop past the library for 
an expanded listening experience with exclusive stories. Legg sykkelturen til Store Lungegårdsvannet, og bli med på guidet 

omvisning i Kunstløypen! 

Nyt akustikken i St.Paul kirke hver kveld kl 21:00. 
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ONSDAG 20. SEPTEMBER

Konsert: Sjøforsvarets Musikkorps. 
Dirigent: Eivind Gullberg Jensen. 
Solist: Sopran Mari Eriksmoen  
    Torgallmenningen kl. 18:30–19:45. 
Ekteparet Gullberg Jensen og Eriksmoen har Europas fremste 
opera- og konserthus som sine arbeidssteder. Dette er en 
fantastisk mulighet til å oppleve musikk fra den klassiske 
musikk- og musikalverden, med verk av bl.a. Grieg, Halvorsen, 
Mussorgsky, Shostakovich og Puccini, og musikaler som 
West Side Story og Porgy and Bess. 

Concert with Sjøforsvarets Musikkorps 
(Norwegian Army Band). Conductor: Eivind 
Gullberg Jensen. Soloist: Soprano Mari 
Eriksmoen 
    Torgallmenningen square at 18:30–19:45.
Married couple Gullberg Jensen and Eriksmoen perform 
at Europe’s top opera and concert halls. This is a fantastic 
opportunity to hear music from the world of classical 
music and musicals, including pieces by Grieg, Halvorsen, 
Mussorgsky, Shostakovich and Puccini, and from musicals like 
West Side Story and Porgy and Bess. 

Konsert: Playdate - Uranes, Ola Høyer  
    Landmark kl. 20:00. 

Concert: Playdate - Uranes, Ola Høyer 
    Landmark at 20:00.

Kammerkonsert: Beethovens septett  
   Universitetsaulaen kl. 19:30.
Syv musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester.

Chamber music concert; Beethoven’s septet
   The University Aula at 19:30.
Seven musicians from Bergen Philharmonic Orchestra. 
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SJØFORSVARETS MUSIKKORPS 
Sjøforsvarets Musikkorps er ett av Bergens to helprofesjonelle orkes-
tre, og er spesielt kjent for sin moderne og nyskapende tilnærming til 
repertoaret. Merittlisten inneholder en rekke kritikerroste plateinn-
spillinger, festivalopptredener og urfremføringer. Musikerne i Sjø-
forsvarets Musikkorps regnes blant landets aller fremste, og holder et 
høyt internasjonalt nivå.

CONCERT WITH SJØFORSVARETS MUSIKKORPS  
(NORWEGIAN ARMY BAND)
Conductor: Eivind Gullberg Jensen. Soloist: Soprano Mari Eriksmoen 
Torgallmenningen square at 18:30-19:45.
Married couple Gullberg Jensen and Eriksmoen perform at Europe’s 
top opera and concert halls. This is a fantastic opportunity to hear 
music from the world of classical music and musicals, including pieces 
by Grieg, Halvorsen, Mussorgsky, Shostakovich and Puccini, and from 
musicals like West Side Story and Porgy and Bess. 
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TORSDAG 21. SEPTEMBER

Museum: Opplev middelalderen i Rosenkrantztårnet 
    Rosenkrantztårnet  kl. 15:00–18:00.
Hvordan var det var å være fange i middelalderen? 
Pil og bueskyting, og fantastisk utsikt fra tårnet!  

Experience the Middle Ages at Rosenkrantz Tower 
    Rosenkrantz Tower at 15:00–18:00.
What was it like being a prisoner in the Middle Ages? Archery 
and fantastic views from the tower! 
 

Konsert: Bergen Filharmoniske Orkester  
    Grieghallen kl. 19:30.
Bergen Filharmoniske Orkester inviterer til en spesialkonsert i 
Grieghallen med et av sine signaturverk, Griegs klaverkonsert i 
a-moll, i kombinasjon med Shostakovich’ mest kjente symfoni 
nr 5. Konsertpianist Marina Kan Selvik er kveldens solist

Concert: Bergen Philharmonic Orchestra  
    The Grieg Hall at 19:30.
Bergen Philharmonic Orchestra invites you to a special concert 
in the Grieg Hall, where it will play one of its signature works, 
Grieg’s Piano Concert in A minor,  and Shostakovich’s best 
known work, Symphony No. 5. 
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SJØFORSVARETS MUSIKKORPS 
Sjøforsvarets Musikkorps er ett av Bergens to helprofes-
jonelle orkestre, og er spesielt kjent for sin moderne og 
nyskapende tilnærming til repertoaret. Merittlisten innholder 
en rekke kritikerroste plateinnspillinger, festivalopptredener 
og urfremføringer. Musikerne i Sjøforsvarets Musikkorps 
regnes som regnes blant landets aller fremste, og holder et 
høyt internasjonalt nivå.

Sjøforsvarets Musikkorps er ett av Bergens to helprofes-
jonelle orkestre, og er spesielt kjent for sin moderne og 
nyskapende tilnærming til repertoaret. Merittlisten innholder 
en rekke kritikerroste plateinnspillinger, festivalopptredener 
og urfremføringer. Musikerne i Sjøforsvarets Musikkorps 
regnes som regnes blant landets aller fremste, og holder et 
høyt internasjonalt nivå.

Foto: O
ddleiv Apneseth

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER 
Bergens eget nasjonalorkester holder høyeste 
internasjonale kvalitet og profil. Symfoniorkesteret, 
etablert i 1765, er et av verdens eldste. Det består av 100 
musikere fra over 20 nasjoner og knytter til seg de fremste 
dirigentene og solistene. Orkesterets sjefsdirigent, Edward 
Gardner, er anerkjent som en av de ledende dirigenter i sin 
generasjon. BFO har turnért i flere verdensdeler, og er nylig 
hjemkommet fra et triumfartet gjestespill ved Edinburgh 
International Festival.

BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA 
Bergen’s own national orchestra is of a high international 
quality and profile. The symphony orchestra, established 
in 1765, is one of the oldest in the world. It consists of 100 
musicians from more than 20 nations and attracts the world’s 
foremost conductors and soloists. Its Chief Conductor, Edward 
Gardner, is recognised as one of the top conductors of his 
generation. Bergen Philharmonic Orchestra has toured many 
corners of the globe, and have just returned from a triumphant 
guest performance at Edinburgh International Festival.



TORSDAG 21. SEPTEMBER

Teater: Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter  
    Lille Scene DNS kl. 20:00.
Tre skuespillere, 28 teaterstykker, 131 roller. Lykke til. 
Forfatter: Knut Nærum. 

Theater: Henrik Ibsen’s collected works in 78 minutes
    Lille Scene at 20:00. 
Three actors, 28 plays, 131 roles. Good luck!  
Author: Knut Nærum. 
 

Bike-in Kino 
    USF Verftet kl. 21:00.
Bike-in utekino – Gratis utendørskino med sykkelparkering. 
Film: ICARUS (dok). Uteservering fra Kippers. Gode priser på 
sykkelreparasjon.

Bike-in Cinema
    USF Verftet at 21:00.
Free outdoor cinema with bicycle parking. Film: ICARUS (doc.). 
Food and drink served outdoors by Kippers café. Good deals 
on bike repairs for the occasion.

Allsang på Torgallmenningen
    Torgallmenningen kl. 19:00–20:45.
Alle sangglade inviteres til en høylytt allsangkveld på 
Torgallmenningen, der det musikalske temaet er sanger og 
artister fra Bergensregionen. Christine Guldbrandsen og Claus 
Sellevoll er allsangverter, og publikum får synge sammen med 
artister som Ephemera, Tor Endresen, Ove Thue, Serlina, 
Eirik Søfteland og Myrna Braza. Christine Sandtorv med 
barnekor er en av de mange som inntar scenen under den 
store Allsang-konserten. Her blir det mye moro for hele 
familien!

Songfest – songs and singers from the Bergen region
    Torgallmenningen square at 19:00–20:45. 
Everyone who likes to sing is invited to a songfest at 
Torgallmenningen square, where the theme is songs and 
singers from the Bergen region. Christine Guldbrandsen and 
Claus Sellevoll will host the event, and the audience will get to 
sing along with acts including Ephemera, Tor Endresen, Ove 
Thue, Serlina, Eirik Søfteland and Myrna Braza. 
Christine Sandtorv with children’s choir is one of the many 
artists who take the stage during the big sing-along concert. 
It´s going to be a lot of fun for the whole family! “

Foto: Eivind Senneset

Marsjparade
    I løypen: Fra Koengen til Festplassen kl. 13:00.
Sjøforsvarets Musikkorps bidrar til liv og røre i løypetraséen 
med det de er aller best på: Musikk i bevegelse.

March parade:  
    The route: From Bontelabo to Festplassen square at 13:00.
Sjøforsvarets Musikkorps add to the festive atmosphere along 
the route with what they do best: Music in movement!  

Allsang på Torgallmenningen: Et garantert høydepunkt for de sangglade.

Ta pedalene fatt og opplev Bike-in kino på Verftet! 
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FREDAG 22. SEPTEMBER

Barn: Kultur- og aktivitetspark
    Nygårdsparken kl. 12:00–18:00.
Sykkelaktiviteter, VilVite-show, musikk, 
dans og underholdning for hele familien. 
Storskjerm og matservering. 

Children: Activity park hosted 
by Sykkel-VM and local culture 
enthusiasts 
    Nygårdsparken at 12:00–18:00.
Fun cycling activities and a show by VilVite Science Centre. 
Music, dance and entertainment for the whole family. 
The races will be shown on large screens and there will be 
refreshments for sale. 

Konsert: Maria Søldal Arredondo og Torstein Søldal 
med Olsvik Tensing 
    Olsvik kirke kl. 19:00.
Maria Sødal Arredondo og Torstein Sødal i musikalsk 
samarbeid med Olsvik Tensing fremfører et variert repertoar 
med musikaler, gospel, viser og religiøse sanger.

Concert: Maria Søldal Arredondo and Torstein with 
Olsvik Tensing choir 
    Olsvik church at 19:00.
Maria Sødal Arredondo and Torstein Sødal in a musical 
collaboration with Olsvik Tensing choir perform a varied 
repertoire of music from musicals, gospel, folk and  
religious songs.

Gatefest i Skostredet   
    Skostredet kveldstid.
Denne kvelden stiger stemningen til musikk fra spennende 
DJer, og kubanske og bergenske musikere. Galleriene og 
butikkene i området holder langåpent, og det garanteres 
sydlandsk stemning i fargerike og spektakulære omgivelser.

Street party in Skostredet   
    Skostredet, evening.  
Great atmosphere with music from exciting DJs and local and 
Cuban musicians. The galleries and shops in the area will stay 
open longer than usual, and a lively atmosphere in a colourful 
and spectacular setting is guaranteed. 

Foto: O
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Konsert: Vill Vill Vest-artister
    Torgallmenningen kl. 18:30. 
Musikkfestivalen Vill Vill Vest tar med seg tre av de mest 
unike artistene fra fjorårets festival til å lage feststemning på 
scenen på Torgalmenningen. Det blir konserter med 9 Grader 
Nord, Boy Pablo og Dårlig Vane, og DJs som spiller aktuell 
Bergensmusikk. Oppvarming: Tøfl.

Consert: Artists from the Vill Vill Vest music festival
    Torgallmenningen square at 18:30.
Three of the most unique acts from last year’s Vill Vest music 
festival will ensure a party atmosphere from the stage at 
Torgallmenningen square. There will be concerts by 9 Grader 
Nord, Boy Pablo and Dårlig Vane, and DJs will play the hottest 
new music from Bergen. Support band: Tøfl.

Vill Vill Vest: Bergens unge og lovende artister inntar scenen.

Topp stemning i Skostredet.
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LØRDAG 23. SEPTEMBER

Familiedag i Skostredet
    Skostredet kl. 13:00–17:00.
Internasjonal stemning med underholdning og aktiviteter for 
hele familien. Bergen Internasjonale Kultursenter serverer mat 
fra mange ulike nasjoner. 

Family event at Skostredet
    Skostredet 13:00–17:00.
International atmosphere with entertainment and activities for 
all the family. Bergen International Culture Centre will serve 
food from many different nations. 

Konsert: Bergensband
    Torgallmenningen kl. 18:00–20:00.
På kveldens konsert får man møte tre svært ulike band fra det 
bergenske pop/rock-miljøet. Fra rockerne i Hjerteslag til ska-
pop-rock-jentene i Razika, til et av Norges beste liveband: Real 
Ones. Dette blir en festkveld!

Concert: Bands from Bergen
    Torgallmenningen square at 18:00–20:00.
In this evening’s concert you will meet three very different 
bands from the Bergen pop / rock stage. From the rock band 
Heartbreak to the pop-rock girls in Razika, to one of Norway’s 
best live bands: Real Ones. 

Foto: Truls Bakken

Foto: Truls Bakken

Razika: Et av Bergens beste liveband! 
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REAL ONES: Real Ones har gjennom en årrekke forsynt bergensere 
og folk over hele verden med sin uimotståelige folkrock, fremført med 
en spilleglede og et samspill som er de færreste band forunt. Det 
dobbelt-Spellemannprisvinnende bandet kommer til Sykkel-VM med 
flunkende nye låter fra sin ellevte plate som slippes i februar.

REAL ONES: Over the years, Real Ones have charmed people from 
Bergen and all over the world with their irresistible folk rock, per-
formed by an ensemble with a passion for music that few bands can 
rival. The band, which has won two Spellemann awards, will be per-
forming brand new songs from their 11th album, which will be released 
in February.

Foto: Real O
nes



LØRDAG 23. SEPTEMBER

Konsert: Maldita Murga og DJ Patl  
    Dwell kl.23:00-03:00.
Latinamerikansk musikk med saftige og fengende rytmer.

Concert: Maldita Murga and DJ Patl  
    Dwell at 23:00-03:00.
Concert: Maldita Murga and DJ Patl. Spectacular concert with 
funky and catchy cumbia rhythms all evening! 

Konsert: Domkantor Sigurd Melvær Øgaard 
    Slettebakken kirke kl. 20:00.

Concert: Organist Sigurd Melvær Øgaard 
    Slettebakken church at 20:00. 

Parade: Sportsveteran-
sykkelklubben Cyclus  
    I løypen: Fra Bontelabo til 
Festplassen. En spektakulær 
kvadruppelsykkel, en veltepetter 
og en eldgammel tresykkel er noe 
av det vi får se i denne humørfyllte 
paraden av veteransykler. 

Parade: Veteransykkelklubben 
Cyclus:  
    The parade follows the race 

route from Festningskaien quay to Festplassen square in the 
slot between the day’s two races. A spectacular quadruple 
bike, a velocipede and an ancient wooden bike are a few of 
the highlights you will see in this fun parade on Saturday 
23 September. The parade is a collaboration between 
Sportsveteransykkelklubben Cyklus and Den Grønne Sykkel.

Kirkelig fansone 
    Mariakirken at 11:00-17:30.
Vafler fra Sjømannskirken, storskjerm og åpen kirke hver dag. 

Fanzone for churchgoers 
    Mariakirken church at 11:00-17:30.
Waffles from Sjømannskirken, big screen and open church 
every day. 

Minkonsert: Sykkelsymfoni av og med tohjulinger - BIT20 
    Utenfor KODE 3 kl. 12:30.
Sykkelblåseorkester, instrumenter av sykkeldeler og spesialtrente 
syklister.  

Mini concert: Cycling 
symphony by and with 
two-wheelers  
– BIT20 
    Outside KODE 3  
at 12:30
Bike brass orchestra, 
instruments made from 
bike parts and specially-
trained cyclists.  

Klubb: Klubb 101#2   
    Landmark kl. 23:00.
Junker, Høvset, Grytten, m.fl.

Club: Klubb 101#2   
    Landmark at 23:00. 
Junker, Høvset, Grytten, and others.

ARRANGEMENTER / EVENTS PROGRAMME
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Utstilling veteranbiler 
    Damsgård Hovedgård kl. 08:00–16:00.  
Utendørs utstilling med veteranbiler fra Sykkel-VMs ulike 
deltakernasjoner, korps, bueskyttere og gøye opplevelser. 
Åpen kafe i Hovedgården kl. 10:00–14:00. 

Exhibition of vintage cars
    Damsgård Hovedgård at 08:00–16:00.
Marching band music, archers and fun experiences. Bergen 
Veteranvognklubb will exhibit its finest vintage cars from the 
nations taking part in the UCI Road World Championships.  
The café and garden will be open from 10:00 to 14:00.

Vaffelstasjon ved løypen
    Årstad kl 12:00–16:00.
Syklende prester og kirkelige medarbeidere i liturgiske drakter. 
Vaffelstasjon ved krysset Hagerupsvei-Fageråsveien, betjent av 
prester og kirkelige medarbeidere.

Waffle station by the trail
    Årstad at 12:00–16:00.
Priests riding bicycles and church workers in liturgical 
costumes. Waffle station at the crossing Hagerupsvei –
Fageråsveien, served by priests and church workers.

The Going Away Party by Coast Contemporary
    Landmark kl. 20:00
Avrunding av kunstreisen Coast Contemporary: Coast 
Contemporary er en kunstreise med Hurtigruten fra  
21.–24. september, som starter i Lofoten og ender i 
Bergen. Coast Contemporary samler 150 norske og 
internasjonale kunstnere, journalister, kunstinstitusjoner, 
museer, kommersielle og uavhengige gallerier, fagfolk, 
kunstsamlere og kunstinteresserte om bord. Fra Bergen 
deltar Visningsrommet Entrée, Bergen Assembly, Bergen 
Kunsthall og KODE, i tillegg til enkeltkunstnere. Reisen ender i 
Bergen, hvor deltagerne vil få se så mye som mulig av Bergens 
kunstscene, og avsluttes på Bergen Kunsthall og fest på 
Landmark. Arrangementet på Landmark er åpent for publikum 
fra kl 20:00.

The Going Away Party by Coast Contemporary
    Coast Contemporary is an art journey on the Hurtigruten 
coastal express from 21-24 September, starting in Lofoten and 
ending in Bergen. Coast Contemporary will bring together 
150 Norwegian and international artists, journalists, art 
institutions, museums, commercial and independent galleries, 
experts, art collectors and art enthusiasts. From Bergen, 
Entrée, Bergen Assembly, Bergen Kunsthall and KODE will 
be taking part, as well as individual artists. The journey ends 
in Bergen, where those taking part will get to see as much of 
Bergen’s art scene as possible, and it concludes with a panel 
debate at Bergen Kunsthall and a party at Landmark. The 
event at Landmark is open to the public from 20:00. 
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Letters I Never Wrote – Jinoos Taghizadeh,  
one hundred and twenty-eight feet 
– Jason Nelson og Machinimenomenology  
(no. 1) - Alinta Krauth. 
     Kunsthall 3,14 kl. 12:00–18:00. 

Letters I Never Wrote – Jinoos Taghizadeh,  
one hundred and twenty-eight feet 
– Jason Nelson og Machinimenomenology  
(no. 1) - Alinta Krauth. 
    Kunsthall 3,14 at 12:00–18:00. 

KODE-museene: Utvidet åpningstid 
    KODE kl. 11:00–19:00.
KODE er ett av Nordens største museer for kunst, 
kunsthåndverk, design og musikk. På KODEs verksted er 
månedens tema “Pimp my bike”: Hver lørdag og søndag kan 
du lage morsomme dekorasjoner til sykkelen din!

KODE museums: Extended opening hours
    KODE at 11:00–19:00.
KODE is one of Scandinavia’s largest museums for art, craft, 
design and music. In the museum workshop, the theme of the 
month is “Pimp my bike”. Every Saturday and Sunday, you are 
welcome join us to make amusing decorations for your bike! 

Konsert: Avslutningsseremoni 
    Torgallmenningen kl. 17:40.
En ukes VM-fest avsluttes på Torgallmenningen rett etter at 
de siste medaljene er delt ut. Vi kan røpe at det blir heftige 
klanger og rytmer når vi runder av Sykkel-VM  
søndag kveld!

Closing Ceremony 
    Torgallmenningen square at 17:40.
The week-long World Championships conclude at 
Torgallmenningen square as soon as the last medals have 
been awarded.  We can reveal that the city centre will resound 
to a great beat when we round off the UCI Road World 
Championships on Sunday evening. 
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MISS TATI:
I mai 2017 albumdebuterte endelig Miss Tati fra Ber-
gen med den passende titulerte «Finally, Tati!». Med 
bejublede opptredener på de fleste av landets større 
festivaler, som Øyafestivalen, Slottsfjell og by:Larm, samt 
en rekke klubbkonserter, er det nå endelig tid for at den 
norsk/portugisisk/angolanske artisten skal skinne for al-
vor. Hennes unike miks av soul, hiphop og R&B har sørget 
for at Miss Tati har fått oppmerksomhet langt utenfor 
Norges grenser. Under Sykkel-VM kan man oppleve Miss 
Tati under avslutningssermonien.

In May 2017, Miss Tati from Bergen finally released her first 
album, appropriately entitled ‘Finally, Tati!’. With celebrated 
performances at most of Norway’s big festivals, such as 
Øyafestivalen, Slottsfjell and by:Larm, as well as many club 
concerts, it is now time for this Norwegian/Portuguese/
Angolan performer to really shine. Her unique mix of soul, 
hip-hop and R&B have brought Miss Tati attention from far 
beyond Norway’s borders. During the UCI 2017 Road World 
Championships, she will be performing at the Closing 
Ceremony.
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16.–24. SEPTEMBER

Kulturopplevelser i kø i samarbeidskommunene 

Der er ikke bare i Bergen at kulturopplevelsene står i kø. 
Det blir stor aktivitet også i samarbeidskommunene Askøy, 
Øygarden og Fjell, der dansecrewet Absence deltar i 
skoleprosjekter i alle kommunene. 

På Askøy kan du oppleve iscenesettelsen av norgeshistoriens 
største sjøslag når hundrevis av lokale vikinger gjenskaper det 
spektakulære Florvågslaget fra 1194. Det blir fremvisning av 
lokal kystkultur og historie, konserter, spesialkomponert VM-
marsj, seilregatta og dueslepp med 400 duer. 

Også i Fjell og Øygarden blir det stor folkefest under Sykkel-
VM med underholdning og og aktiviteter for hele familien. 
På Rong byr markedsgaten på morsomme aktiviteter for små 
og store, lokal mat og handverk. Et fullspekket kulturprogram 
presenterer både lokale og kjente artister, og det blir bru-
dans, sykkelsymfoni og pendelhopp fra Rongesundbrua.   

I Fjell står lyskunstneren Birk Nygård bak prosjektet Pyttane 
Lighthouse. Ifølge kunstneren skal Pyttane Lighthouse 
gjennom multidisiplinære øvelser utforske forholdet mellom 
vitenskap, solidaritet og kunst. Prosjektet introduseres under 
Sykkel-VM med lyssetting av radarkuplene på Pyttane ved 
Liatårnet på Sotra hver natt igjennom VM-uken. Prosjektet 
planlegges også å bli værende permanent.

Cultural experiences lined up in Bergen’s 
partner municipalities

It is not only Bergen that will be hosting a plethora of 
cultural experiences during Bergen 2017. There will also be 
a lot of activity in the municipalities Askøy, Øygarden and 
Fjell, where the dance crew Absence will be taking part in 
school projects in all the municipalities. 

In Askøy, you can experience the biggest sea battle in 
Norway’s history, when hundreds of local Vikings recreate 
the spectacular Battle of Florvåg, which took place in 1194. 
There will also be presentations of the area’s coastal culture 
and history, concerts, a march composed especially for the 
occasion, a sailing regatta and the release of 400 pigeons. 

The UCI 2017 Road World Championships will also be 
celebrated in Fjell and Øygarden with entertainment and 
activities for all the family. There will be fun activities for 
children and adults alike at the market street in Rong, 
with local food and handicrafts for sale. A packed cultural 
programme will feature both local and well-known performers, 
and there will be a bridge dance, cycling symphony and 
bungee jumping from the Rongesund Bridge.  

In Fjell, light artist Birk Nygård has developed the project 
Pyttane Lighthouse. According to the artist, Pyttane 
Lighthouse will explore the relationship between science, 
solidarity and art through multidisciplinary exercises. The 
project will be launched during the UCI 2017 Road World 
Championships, with the illumination of the radar domes at 
Pyttane beside Liatårnet on Sotra every night during Bergen 
2017. The plan is also to make the project permanent.

Pyttane 
Lighthouse 
Lyskunstner Birk 
Nyggård utfor-
sker forholdet 
mellom viten-
skap, solidaritet 
og kunst. 

Askøyværingene gjenskaper Norgeshistoriens største sjøslag: 
Florvågslaget fra 1194. 
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Babyteater på Lille Scene, DNS: ”Den magiske skogen”
     DNS, 16.september, kl 11:00, 12:30 og 14:00. 
Bli med inn i en fantastisk verden fylt med allslags skapninger, 
morsomme lyder og skiftende farger. 

Baby theatre at Lille Scene, DNS ‘Den magiske skogen’    
     DNS, 16 September, at 11:00, 12:30 and 14:00. 
Enter a fantastic world filled with all kinds of creatures, fun 
sounds and changing colours. 

Sykkel-VM på Torgallmenningen
     17. september–24. september  
(minus 21. september):  
Vennebyen-show. APA er Sykkel-
VMs maskot og blir med på alle 
medaljeseremonier. 

19. september: BIT20 skaper 
sykkelsymfoni sammen med elever fra 
Ådnemarka skole kl. 12 og 14:15. Alle 
instrumentene er laget av sykkeldeler!

21. september kl. 19: Allsang-konsert. 
Christine Sandtorv med barnekor inntar  
scenen med sitt Stjernetellerunivers. 

Bergen 2017 at Torgallmenningen
     17–24 September  
(except 21 September):  
City of Friends show. APA is the Bergen 2017 mascot and will  
be at all the medal ceremonies. 
19 September: BIT20 will perform a cycling symphony 
together with pupils from Ådnemarka primary school at 12:00 
and 14:15. All of the instruments are made from bike parts!
21 September at 19:00: Songfest concert. Christine Sandtorv, 
and a children’s choir, will take to the stage with her 
Stjerneteller universe. Teater for de aller minste på DNS: Den magiske skogen

Sykkel-VM er også for barn! Her er et utvalg 
spennende aktiviteter: 
Road World Championships is also for children! Here is a list 
of the exciting activities on offer:

BIT20 Ensemble og skoleelever fremfører sin egen sykkelsymfoni på  
Torgallmenningen.
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16.–24. SEPTEMBER

Sykkel-VM på AdO   
16.–24. september: Ta nattbad på AdO! Badet tilbyr halv 
pris på svømmebilletten og utvidete åpningstider under 
mesterskapet: Mandag–fredag: 06:15–24:00, lørdag og 
søndag: 10:00–21:00.  

Bergen 2017 at AdO Arena  
16–24 September: Night-time swimming at AdO.  
Half-price tickets and extended opening hours during the 
championships: Mon. to Fri.: 06:15–24:00, Sat. & Sun.:  
10:00–21:00.   

Sykkel-VM i Nygårdsparken:  
     18.– 24. september: Aktivitetspark, kafe, storskjerm, 
Vennebyen-show, konserter m.m. Åpent mandag–torsdag: 
14–18, fredag–søndag: 12–18.

Bergen 2017 in Nygårdsparken park:  
     18–24 September: Activity park, café, big screen, City 
of Friends show, concerts etc. Open Monday to Thursday: 
14:00–18:00, Friday to Sunday: 12:00–18:00.

Sykkel-VM på Sjøfartsmuseet   
     22. september–24. september: Utendørs båtverksted. 
Lag strikkbåter og test dem i bassenget (om været blir 
dårlig flyttes verkstedet innendørs). Kr. 20,- pr. båt. Bergens 
Sjøfartsmuseum ligger like ved VM-løypen. 

Bergen 2017 at Bergen Maritime Museum  
     22 September–24 September: Outdoor boat workshop. 
Make rubber band boats and test them in the pond (the 
workshop will be held indoors if the weather is poor). 
NOK 20 per boat. Bergen Maritime Museum is situated close 
to the World Championships route. 
 

Cornerteateret: ”Greger Grinebiter” 
     22. – 24. september, kl 14:00. Vilter situasjonskomikk, 
overraskende vendinger og fantasifulle surpomputbrudd. 

Cornerteateret: ”Greger Grinebiter” 
     22 –24 September, at 14:00. Lively situation comedy, with 
surprising twists and imaginative grumpy outbursts. 

Kultur- og aktivitetspark i Nygårdsparken. 

Sykkel-VM på Schøtstuene
     16.–23. september: Uteleker hver dag kl. 10:00–17:00. 
Kr. 100/gratis for barn.

Bergen 2017 at Schøtstuene 
     16–23 September: Outdoor games every day  
10:00–17:00. NOK 100/free entry for children.
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Sykkel-VM på Damsgård Hovedgård
     Søndag 24. september: Hei frem syklistene under sykkel-VM 
på plenen foran Damsgård hovedgård! Hovedgården har åpen 
kafé og hage fra 10:00–14:00. Bergen veteranvognklubb stiller 
ut veteranbiler fra sykkel-VMs ulike deltakernasjoner. 

Bergen 2017 at Damsgård Country Mansion
     Sunday 24 September: Cheer on the cyclists during Bergen 
2017 on the lawn in front of Damsgård Country Mansion! The 
café and garden will be open from 10:00 to 14:00. Bergen 
Veteranvognklubb will exhibit vintage cars from the nations 
taking part in the UCI 2017 Road World Championships.  

Sykkel-VM på Bryggens Museum 
     Utvidet åpningstid den 21. og 22. sept.: 11:00–18:00 og  
23. sept.: 12:00–18:00 på utstillingen «Legender i gull». 

Bergen 2017 at Bryggens Museum  
     Extended opening hours on 21 and 22 September: 
11:00–18:00 and 23 September: 12:00–18:00 for the 
‘Legends in Gold’ exhibition. 

Sykkel-VM på Kunstlab 
     KODE. Kl. 11:00–16:30: Pimp my Bike.  
Hver lørdag og søndag i september f.o.m. 9. september 
kan du lage fargerike dekorasjoner til sykkelen din. Barn 
gratis med betalende voksen. 

Bergen 2017 at Kunstlab
     KODE. From 11:00 to 16.30: Pimp my Bike.  
Every Saturday and Sunday from 9 September, you can 
make fun decorative items for your bike.  
From 11:00 to 16 30. Children free with an adult. 

Bergen 2017 in Skostredet
     Lørdag 23. september: Familiedag i Skostredet.  
Kl. 13:00–17:00: Bergen Internasjonale Kultursenter bidrar 
med aktiviteter, underholdning og internasjonal mat. 

Sykkel-VM i Skostredet 
     Saturday 23 September: Family event at Skostredet. 
From 13:00 to 17:00. Bergen International Culture Centre will 
organise activities, entertainment and international food. 

Sykkel-VM på VilVite 
     23.–24. september: Utvidet åpningstid, 50 % rabatt 
på inngangsbillett og aktiviteter kl. 10:00–17:00. Utforsk 
de faste utstillingene. Ny temautstilling om strikk og 
matematikk. Kreative utfordringer i Skaperhagen.

Bergen 2017 at VilVite Science Centre 
     23–24 September: Extended opening hours, 50% 
discount on tickets and activities, 10:00–17:00. Explore the 
permanent exhibitions. New exhibition on knitting and 
maths. Creative challenges in Skaperhagen.

Sykkel-VM i Rosenkrantztårnet
     21., 22. og 23. september: 
15:00–18:00. Er dere i byen i 
forbindelse med Sykkel-VM, besøk 
tårnet. Super utsikt fra toppen av 
Tårnet! Pil og bueskyting utenfor 
Festningen.

Bergen 2017 at Rosenkrantz 
Tower
     21, 22 and 23 September: 
15:00–18:00. Why not visit Rosenkrantz Tower if you’re here 
to see Bergen 2017? Great views from the top! Archery 
outside the tower..

Utforsk smale trappeganger og mørke fangehull i Rosenkranztårnet! 
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