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BLAAFARVEVÆRKET OG KOBOLTGRUVENE

Adresse: Koboltveien 11, 3340 Åmot
Telefon: 32 77 88 00 
Epost: info@blaa.no
Internett: blaa.no
Facebook: blaafarveverket

Utstillinger:
Utstillingen på Blaafarveværket «Drømmen om en hage» viser nordiske hager skildret i kunsten, fra midten av 1800-tallet til  
begynnelsen av 1900-tallet.  
På Kittelsen museet presenteres Kittelsens verker sammen med den danske kunstneren Storm P.
På Nyfossum viser vi utstillingen «Papirtegning» av Marit Roland. Store papirinstallasjoner! I direktørboligen kan man se Ida Lorentzens kunst  
på veggene.

Aktiviteter:
I skolens sommerferie samt høstferie går barnas gruvetur i Koboltgruvene. Gruvetur tilrettelagt for barn og familier. Bli med på jakten på  
det blå gullet. Kanskje møter man på nisser og troll også?
Gruvesafari er Blaafarveværkets mest spektakulære gruvetur. Via trapper og stiger får man oppleve de enorme fjellhallene. Turen er på  
2,5 time. Aldersgrense 10 år. Hver onsdag og søndag i sommerferien.
Historisk gruvetur gir deg den spennende historien fra da gruvearbeiderne tok ut koboltmalm på 17- og 1800-tallet. Turen er tilpasset  
rullestoler og barnevogner. Turen tar en time og 15 minutter, og går hver dag.

Åpningstider:
13. mai-18. juni 19. juni-13. august 14. august-24. september 
Mandager stengt Alle dager kl. 11-18 Mandag stengt
Tirsdag - lørdag kl. 11.00 -17.00  Tirsdag – lørdag kl. 11.00-17.00
Søndager og helligdager  Søndager kl. 11-18.00
kl. 11.00 -18.00 (stengt 17. mai)

Slik bruker du kortet hos oss: 
Gratis inngang til fem valgte utstillinger/aktiviteter. Vis Opplevelseskortet i billettluken og vi ordner resten.

Kjære bruker av Opplevelseskortet!
Gratulerer med ditt nye Opplevelseskort, et kulturprosjekt i Modum kommune, som gir deg og 1 person 
adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Modum og omegn. Vær oppmerksom på at du ikke kan 
få fri adgang flere ganger enn det som er markert på kortet, og du kan heller ikke bruke kortet for å få 
med deg flere enn 1 person samtidig.
Opplevelseskortet er personlig, og det er bare du selv som kan bruke det. Husk at ditt Opplevelseskort 
er mye verdt, ta godt vare på det!
Kortet er gyldig fra januar til desember 2017. I denne brosjyren finner du informasjon om de stedene du 
kan bruke kortet. Noen steder får du gratis inngang, og mat og drikke andre steder. Flere steder er det 
slik at programmet skifter eller det kan bli endrede åpningstider. Følg med på annonsering og nettsider 
for å holde deg orientert om hva som skjer!
Hvis du har spørsmål eller problemer knyttet til bruk av kortet, så ta kontakt med kontaktpersonen ved 
Kulturkontoret i Modum kommune.

Vi håper du får mye glede av kortet!

Hilsen fra
Kulturkontoret, Modum kommune 

Ulla Elisabeth Dahlum
Epost: ulla.elisabeth.dahlum@modum.kommune.no



BOWLING 1 DRAMMEN

Adresse: Austadgata 21, 3043 Drammen
Telefon: 32 26 00 40
Epost: post@bowling1.no
Internett: bowling1.no/Drammen
Facebook: bowling1Drammen

Aktiviteter/tilbud:
Bowling 1 i Drammen er en av Norges største bowlinghaller. Vi har 20 bowlingbaner. For booking av baner: bowling1booking.no 

Åpningstider:
Søndag-torsdag kl. 12.00-23.00
Fredag-lørdag kl. 12.00-01.00
Fredag og lørdag er det 18-års grense etter kl 20.00.

Se våre hjemmesider/facebook for oppdateringer om åpningstider og aktiviteter.

Slik bruker du kortet hos oss:
Gratis baneleie og lån av sko til fem besøk. Vis Opplevelseskortet i billettluken og de ordner resten.

BRAKAR

Tlf. ruteopplysningen: 815 00 184
Tlf.: 177
Epost: kundesenter@brakar.no
Internett: brakar.no 
Facebook: Brakar

Aktiviteter/tilbud:
Brakar har ansvaret for kollektivtrafikken i Buskerud fylkeskommune. Sjekk ruteopplysningen på Brakars hjemmeside eller ring  
Ruteopplysningen på tlf. 815 00 184 for hvilke bussruter som er aktuelle for deg. 

Slik bruker du kortet hos oss:
Gratis busstransport med enkeltvise gratisbilletter. Vis gratisbilletten på bussen og sjåføren ordner resten.  
Gratisbillettene er kun gyldig en vei for en person. Husk derfor å ta med nok billetter for tur retur reise med bussen.



FRISBEEGOLF

Adresse: Nordre Modum Ungdomsskole, Skolegata 14
Telefon: 90 10 96 03
Epost: ivar.odegaard@modum.kommune.no

Aktiviteter/tilbud:
Nordre Modum Ungdomsskole Discgolfpark har 6 hull. Det grunnleggende prinsippet i frisbeegolf er svært likt tradisjonell golf. I frisbeegolf er 
imidlertid kølle og ball erstattet med frisbeer (disker), som kommer i mange former og vekter med forskjellige egenskaper. I stedet for et hull i 
bakken, er målet i frisbeegolf en metallkurv. Den spilleren som bruker minst antall kast i løpet av runden vinner.

Kontakt miljøarbeider Ivar Ødegaard for mer informasjon om sporten.

Slik bruker du kortet hos oss:
Utlån av frisbee’er til bruk på Frisbeegolfbanen. 
Vis Opplevelseskortet når du tar kontakt med miljøarbeider ved NMU, eller utlån ved Biblioteket i Modum kulturhus, og de ordner resten.

DISCO FOLKVANG

Adresse: Folkvang Samfunnshus, Tangenveien 2, 3360 Geithus
Kontaktperson: Anne Grete Mogen
Telefon: 93 22 99 42
Epost: agr-mo@online.no
Facebook: Disco på Folkvang i Geithus

Aktiviteter/tilbud:
Disco Folkvang har åpent hver siste torsdag i mnd, klokken 18.00-20.30. Følgende datoer vår 2017: 26.01, 23.02, 30.03, 27.04, 01.06. For resten 
av året, sjekk vår Facebookside. Åpent for barneskoleelever, 4-7 trinn, fra alle skolene i Modum.
Aktiviteter: Discotek, trekning på inngangsbilletten, ulike konkurranser med fine premier og kiosk.

Slik bruker du kortet hos oss: 
Kortet gir fem gratis innganger og fem ganger kioskkjøp til en verdi av 50 kr. per gang til kortinnehaver samt følge. 
Vis Opplevelseskortet ved inngang og i kiosk, og de ordner resten.



FURUMO SVØMMEHALL – en oase i hverdagen

Adresse: Furumoveien, 3360 Geithus
Telefon: 32 78 08 11
Epost: furumo.svommehall@modum.kommune.no
Internett: Furumo-svommehall.no
Facebook: Furumo.Svommehall 

Aktiviteter/tilbud:
• Sklie med tidtaking, stupebrett og leker i vannet. 
• Trening; vi har alltid reserverte svømmebaner. 
• Boblebad og badstue. 
• Er du sulten, kan du få kjøpt enkel mat i kiosken eller nyte medbrakt mat. 

Barn må være svømmedyktige for å bade alene på Furumo. Barn under 10 år må ha med seg en voksen.

Åpningstider:
Mandag kl. 06.00-15.45
Onsdag, fredag kl. 06.00-20.30
Tirsdag, torsdag kl. 09.00-20.30
Lørdag, søndag kl. 10.00-16.15
Dørene stenger 21.00 hverdager og 17.00 helg.
Egne åpningstider i skolens ferier. For nærmere informasjon og åpningstider besøk vår hjemmeside.

Slik bruker du kortet hos oss:
Gratis inngang til fem besøk. Vis Opplevelseskortet i billettluken og de ordner resten.

LAG OG FORENINGER

Internett: modum.kommune.no/Opplevelseskortet

Aktiviteter/tilbud:
I Modum kommune har vi en rekke lag og foreninger som tilbyr et vell av aktiviteter til barn og unge. Her kan nevnes alt fra sangkor og speider 
til fotball og svømming. 

Se www.modum.kommune.no/Opplevelseskortet/Lag og foreninger for hvilke lag og foreninger som er med på ordningen.

Slik bruker du kortet hos oss:
Kortinnehaver får dekket en medlems- og evt. en aktivitetskontingent for kalenderåret 2017. 
Ved kontakt med det laget eller foreningen du er interessert i medlemskap vis Opplevelseskortet og de ordner resten.



MODUM FOTBALLKLUBB

Epost: eivind.kopland@gmail.com
Internett: modumfk.no
Facebook: Modum fotballklubb

Modum Fotball klubb har i dag totalt seks lag som spiller i serie-systemet. I tillegg har vi treningsgrupper for flyktninger,  
og egne sonelag for unge talenter.

Følgene lag er i dag under MFK logoen:
• Jenter 16
• Jenter 19
• Damelag
• Guttelag
• Juniorlag herrer
• A-lag herrer

Damelaget og herre-/guttelagene spiller kampene på Åmot Stadion. De øvrige Jentelagene på Rolighetsmoen. 

For kampdager og tidspunkter se vår hjemmeside.

Slik bruker du kortet hos oss:
Barn under 16 år går gratis på alle Modum fotballklubb sine hjemmekamper. Kortinnehavere og følge over 16 år går gratis ved  
fremvisning av Opplevelseskortet. 
Vis kortet ved inngang til stadion. Ved fremvisning av kortet i kiosken får kortinnehaver og følge en pølse og brus hver.

MODUM KINO

Adresse: Rådhusveien 2 , 3370 Vikersund
Web: modum.kulturhus.no
Epost: kultur@modum.kommune.no
Facebook: Modum Kulturhus

Åpningstider Modum Kino:
Billettsalget starter 30 minutter før filmstart. Filmer vises normalt onsdager og søndager, i tillegg til noen premierer fredager. 
Billetter kan hentes ved inngang eller ved biblioteket i Vikersund i forkant. Se fullstendig program på nettsidene: modum.kulturhus.no. 
Du kan også like oss på Facebook for programinformasjon. 

Slik bruker du kortet hos oss: 
Kortet gir adgang til fem besøk ved Modum kino. Ta med kortet når du henter ut billetter, enten du henter i forkant i biblioteket eller 
rett før filmstart. Billetter til Opplevelseskortet kan ikke reserveres i forkant.

Vis Opplevelseskortet når du henter billetter og de ordner resten.

Modum 
kino



MODUM KULTURHUS

Adresse: Rådhusveien 2, 3370 Vikersund
Web: modum.kulturhus.no • Epost: kultur@modum.kommune.no • Facebook: Modum Kulturhus

Modum kulturhus har konserter, teater, revy og standup på programmet fra august til desember, og fra januar til juni. 

Billetter kan hentes ut ved biblioteket i Vikersund i forkant eller i billettluka før forestilling. En del forestillinger blir tidlig utsolgt, så det er lurt 
å hente ut billetter så snart som mulig. Billettluka åpner ellers 1 time før forestillingsstart på kulturarrangementer. Se fullstendig program på 
nettsidene: modum.kulturhus.no. Du kan også like oss på Facebook for programinformasjon. 

Slik bruker du kortet hos oss: 
Kortet gir gratis adgang til fem arrangementer i regi av Modum Kulturhus for kortinnehaver samt følge. Se egen liste under for tilgjengelige  
arrangementer 2017. Billetter må hentes ut ved biblioteket eller ved inngang, men obs. det kan da være utsolgt! 
Billetter til Opplevelseskortet kan ikke reserveres i forkant.

Vis Opplevelseskortet når du henter billetter og de ordner resten. 

Utvalgte forestillinger for Opplevelseskortet våren 2017:
28.01: Vennebyen 
16.03: Brødrene Løvehjertet. OBS! Vær tidlig ute, begrenset antall billetter. 
25.03: UKM 
28.04: Abba-show Modum kulturskole 
04.05: Pulverheksa & Vennene hennes. OBS! Vær tidlig ute, begrenset antall billetter.
10.06: Danseforestilling Modum kulturskole

Utvalgte forestillinger for høsten 2017:
Følg med på våre nettsider: www.modum.kommune.no/Opplevelseskortet/Modum Kulturhus for å se hvilke forestillinger som gjelder for høsten.

Modum 
kulturhus

MODUM KULTURSKOLE 

Telefon: 32 78 94 39
Epost: nils.wichmann@modum.kommune.no
Internett: modum.kommune.no
Facebook: Velkommen til Modum Kulturskole

Modum Kulturskole underviser 325 elever i ballett, hip hop, jazz/funk, fløyte, gitar, klarinett, piano, sang, saxofon og slagverk. 
Skolen har dessuten rockeband og storband. Kulturskolen holder egne konserter og elevene får også tilbud om  
“spilleoppdrag” rundt om i Modum.

Konserter og forestillinger:
Kulturskolen holder små og store konserter/forestillinger gjennom hele året. Konsertene holdes på ulike arenaer rundt 
omkring i bygda og noen er gratis, for andre tar vi inngangspenger. 

Alle konserter blir annonsert på kulturskolens hjemmeside og facebook-side. Forestillingene i kulturhuset blir i tillegg 
annonsert i kulturhusets program. Dørene åpner cirka 30 minutter før forestillingene settes i gang. 

Slik bruker du kortet hos oss:
Kortet gir gratis adgang til alle konserter/forestillinger arrangert av Kulturskolen for kortinnehaver og følge. 
Ta med kortet når du henter billetten på biblioteket eller fra billettluka før forestilling og vis frem kortet sammen med  
billetten ved inngangen.

Henvendelser vedrørende Kulturskolen rettes til kulturskolerektor Katarina I de Brisis, eller inspektør Nils. H. Wichmann.



NOREFJELL SKISENTER

Telefon: 32 15 01 00
Epost: skisenter@norefjell.com
Internett: norefjell.com
Facebook: Norefjell Skisenter

Aktiviteter/tilbud:
Norefjell skisenter, med sine 1010 h.m., har 26 alpinløyper for alle nivåer og grener, terrengpark og fine langrennsmuligheter. 

Åpningstider:
Åpent hver dag i sesongen.
Før 1. februar kl. 9.30-15.30
Etter 1. februar kl. 9.30-16.30

Kveldskjøring, starter opp i uke 1:
Olaheisen: onsdag og fredag
Nedre Bøseterheis: torsdag og fredag
Kl. 17.30-20.00

Skiutleiene følger skisenterets åpningstider.
Se våre hjemmesider/facebook for oppdateringer om åpningstider og føreforhold.

Slik bruker du kortet hos oss:
To ganger gratis dagskort til heisen samt skiutleie hos Skistua og Norefjell Ski & Spa for kortinnehaver og følge. 
Vis Opplevelseskortet i billettluken/skiutleien og de ordner resten!

UngdomshusetUNGDOMSHUSET I ÅMOT

Adresse: Jellumveien 3, 3340 Åmot
Telefon: 32 77 83 83 / 928 42 476
Epost: silje.skarer.abelsen@modum.kommune.no
Facebook: ungdomshuset i åmot

Ungdomshuset i Åmot er et gratis og rusfritt tilbud til ungdom som bor eller går på skole i Modum. Aldersgrensen er fra 8. klasse til 18 år.

Faste aktiviteter/tilbud:
• Vrimleområde med kiosk, sitteplasser og TV
• Diskotek
• Kinosal
• Spillrom med PS3, biljard og fotballbord
• Bordtennisrom
• Skravlerom med sofaer
• Aktiviteter i gymsal

Ved spørsmål om Ungdomshuset kontakt ungdomsleder. Kontortid tirsdager og torsdager fra kl. 8.00-15.00.  
Se Facebooksiden vår for mer informasjon.

Åpningstider Ungdomshuset i Åmot:
Mandag kl. 17.30 - 22.00
Onsdag kl. 17.30 - 22.00
Fredag kl. 18.00 - 23.00

Slik bruker du kortet hos oss:
Kortet gir fem gratis valgfri mat og drikke til kortinnehaver samt følge. 
Vis Opplevelseskortet når du bestiller mat og drikke og de ordner resten.



SKIFLYVNING VIKERSUND

Adresse: Hoppsenteret, Vikersund
Telefon: 32 78 18 00
Epost: skiflyvning@vikersund.no
Internett: www.vikersund.no 
Facebook: Vikersund

Aktiviteter/tilbud:
Vi inviterer igjen til folkefest i verdens største skiflyvningsbakke. Det er bare å glede seg til World Cup 17. -19. mars. Verdenseliten kommer til 
Vikersund. De er klare for å gi publikum opplevelser av lange svev i verdens råeste hoppanlegg.

Program søndag 19. mars (familiedagen):
Kl. 10.00 Portene åpner
Kl. 14.15 Individuell konkurranse
For øvrig program, med aktiviteter og moro for hele familien, følg med på vikersund.no 

Slik bruker du kortet hos oss:
Gratis billett til World Cup 2017, familiedagen søndag 19. mars, for kortinnehaver samt følge. 
Vis Opplevelseskortet på billettkontoret og de ordner resten!

MODUM SKISENTER

Adresse: Knartenveien, 3370 Vikersund
Telefon: 32 78 74 39 (varmestua)
Epost: marga-kr@online.no
Internett: Vikersund-alpinsenter.no
Facebook: Modum skisenter

Aktiviteter/tilbud:
• Skitrekk  800 m.
• 2 nedfarter 800 m
• Flombelysning i hele traseen
• Big Jump
• Rails

Åpningstider:
Mandag stengt
Tirsdag-torsdag kl. 17.30-20.30
Fredag stengt
Lørdag-søndag kl. 10.30-17.00

Se våre hjemmesider/facebook for oppdateringer åpningstider og forhold. 

Slik bruker du kortet hos oss:
Gratis dagskort til fem besøk for kortinnehaver samt følge. Vis Opplevelseskortet i billettluken og de ordner resten.



GRATISAKTIVITETER I MODUM

Aktiviteter i regi av Fritid 123:
Det finnes ulike gratisaktiviteter som alle barn og unge kan være med på. 
Dette gjelder blant annet Skøyteskole med Geithus IL (3 – 12 år), Barnas Røde Kors (barneskolealder), 
GØY i vann (10 år og oppover), Aktiv Ung (13 – 18 år), Utvalgte Friskis & Svettis aktiviteter (12 – 18 år), 
KRIK og aktiviteter i gymsalen i forbindelse med ungdomsklubben. 

Se www.fritid123.no for mer informasjon.

Modum utstyrssentral:
Adresse: Vikersundgata 3, 3370 Vikersund (Vikersund jernbanestasjon, venstre endebygg)
Telefon: 95 17 44 74/48 14 71 06
Epost: britt.holm.braathen@nav.no
Internett: Bua Modum
Facebook: Modum utstyrssentral

Aktiviteter/tilbud:
Låne utstyr til fritidsaktiviteten? Bua Modum er en utlånsordning hvor du helt gratis kan låne alt fra sykler, fiskeutstyr, soveposer,  
liggeunderlag og telt, til ski og skøyter. De har også mye annet – ta kontakt!

Åpningstider og hvordan låne utstyr: 
Via frivilligsentralen mandag - torsdag 08.00 – 15.00, kontakt via hjemmesiden Bua Modum eller Modum utstyrssentral sin Facebookside og 
fyll ut en lånemelding, eller ring tlf.: 48 14 71 06.

Modum menighet:
Tilbyr følgende aktiviteter gratis for barn og unge med Opplevelseskortet:
- Åmot barnegospel (4 år – 7. kl.)
- Heggen gospel (13-19 år)
- Modum Soul Children (4. kl. – 7. kl.)
- KRIK (Kristen idrettskontakt – 13 år og eldre)
- Ledertrening for ungdom (10 kl. og eldre)
- Søndagsskole (fra ca. 3 -12 år)
- Knøttesang (1-4 år)
- Babysangkurs (0-1 år)
- Familiespeiding
For mer informasjon om aktivitetene: kirken.no/modum – tlf.: 32 78 32 30. Fortell at du har mottatt Opplevelseskortet.
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