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OPPGAVER FOR SKOLEKLASSER PÅ HOK:  

BLI KUNSTAGENT! 

Hva ligner skulpturen på? Kan man ta bilde av en lyd? Hvorfor har Picasso malt en 

kvinne i et rom som er altfor trangt og hva kan brukes til å lage kunst? Vi oppfordrer 

elever og lærere til utforske kunsten på nye måter ved å ta i bruk appen Kunstporten 

på HOK. 

Oppgavene i Kunstporten er både ute i skulpturparken og 

inne på HOK. Oppgavene kalt Kunstagenter er for 

skoleklasser fra 4-7 trinn. Oppgavene kalt Huskelappen er 

for videregående skole.  

Ett av målene med appen er at den skal formidle kunsten 

og bidra til aktivitet og deltagelse. Den tar utgangspunkt i 

den dialogbaserte formidlingen og bruker mobile, digitale 

verktøy for å legge til rette for samtaler, lek og aktiviteter 

som publikum kan gjøre i samspill med besøket i 

utstillingene! 

Appen er utviklet for iPhone/iPod, og er gratis å laste ned i App Store. 

Publikum kan henvende seg i resepsjonen og få låne iPoder, eller man kan bruke sin egen telefon. Når 

man har løst oppgavene i Kunstporten kan man arbeide videre i HOK LAB. Tegnesaker og ark ligger 

alltid fremme. 

Skoleklasser er velkomne til å besøke HOK og utforske. Ved større grupper enn 15 personer er det 

nødvendig å avtale utlån av iPoder med formidlingskoordinator: formidling@hok.no 

 

FORBEREDELSER FØR BESØKET PÅ HOK: 

Det krever ingen forberedelser før man ankommer HOK, resepsjonen vil gi veiledning for bruk av appen. 

Lærere kan laste ned Kunstporten på forhånd hvis de har tilgang til iPhone/iPod. Der kan man lese 

tekster og oppgaver til hvert kunstverk. Lærere er velkomne til å besøke utstillingen på HOK i forkant av 

besøket. Dette kan avtales med formidlingskoordinator: formidling@hok.no 

Vi anbefaler også å besøke vår hjemmeside www.hok.no for å få en oversikt over utstillinger og hva som 

skjer på kunstsenteret. 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Alle skoleklasser har gratis adgang på HOK. Dette gjelder også lærere og ledsagere. Våre åpningstider 

er kl11-19 tirsdag til fredag, og kl.11-17 på fredager og i helgen. Mandag har vi stengt. 
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Vi har en gratis senterbuss som går fra Sandvika Storsenter og 

Thon hotell Opera til HOK. For rutetabell se: 

http://www.hok.no/rutetider-senterbussen.199680.no.html 

Garderobe er ved resepsjonen og glassheisen, men vi 

anbefaler skoleklasser og legge fra seg yttertøy og sekker i 

HOK LAB. Verdisaker må låses inn. 

Har man nok tid, kan klasser arbeide videre med 

tegneoppgaver i vår LAB. Resepsjonen viser hvor labben er, 

den ligger under Storsalen. Man går trappene helt ned. 

Elever med nedsatt funskjonsevne kan ta heisen helt ned. 

I HOK LAB er det også anledning til å spise medbrakte matpakker. Husk at elevene skal rydde opp etter 

seg!  Det er ikke lov med mat eller drikke i utstillingssalene. 

 

MER INFORMASJON OM KUNSTPORTEN: 

De 7 norske kunstinstitusjonene Nasjonalmuseet, Munch-museet, Lillehammer Kunstmuseum, Henie 

Onstad Kunstsenter, Drammens Museum, Haugar Vestfold Kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet har 

gått sammen for å utvikle en felles app som skal formidle kunst på en ny måte. Produksjonen har 

foregått i samarbeid med målgruppene. Samarbeidet har kommet i stand gjennom en gave fra 

Sparebankstiftelsen DnB NOR. Innkjøp av iPODS for gratis utlån til publikum på Henie Onstad Kunstsenter 

er gjort med støtte fra DET NORSKE VERITAS. Mer informasjon om kunstverkene finner man på vår 

hjemmeside www.hok.no 

 

OMVISNINGER 

HOK tilbyr omvisninger om aktuelle utstillinger, Samlingen, Skulpturparken og Arkitekturen på HOK. Det 

koster 700,- for en omvisning. Kontakt formidling@hok.no 

Velkommen!  

 

Adressen er: Sonja Heniesvei 31, 1311 Høvikodden. Tlf: 67804881 www.hok.no      

 

http://www.hok.no/

