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I dag er Ringve Norges spesialmuseum for musikk og musikkinstrumenter. I 1948 kunne man lese i
Aftenposten at «to museer er under innredning på Ringve ved Trondheim. Tordenskiolds-museum, og
musikksamling med landets mest charmerende museumsdirektør».
Den sjarmerende museumsdirektøren var Victoria Bachke, som etter gemalen Christians død kunne åpne
begge museene i henholdsvis 1950 og 1952 - til stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. De
besøkende skulle gis en omvisning som var en forestilling, og den kunne gjerne vare i fem kvarter. Alle ble
invitert til å sitte i møblene og prøve instrumentene - det var deres hjem publikum ble invitert inn i! Da Jan
Voigt etterfulgte Victoria i 1963, fikk museet en leder som forsto behovet for registrering av samlingene,
faglig styrking og nye utvidelser. Den internasjonale bevisstheten om bevaring og konservering av
musikkinstrumenter fikk sitt gjennomslag på Ringve i 1980-årene.
Tråante 2017: Hvem eier historien? Fra 5. februar 2017: Museet viser unike sør-samiske gjenstander som ikke
har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Tråante 2017: Hvem eier historien? Fra 5. februar 2017: Museet viser
unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Finn sommerhus og ferieboliger
i Danmark, Norge og Sverige. Tilbyr luksushus, hytter, ødegårder, ferieleiligheter og innkvartering i
feriesentre. Det beste. FOTO: STEFFEN LAURSEN : Postadresse: Disen Kolonial Sjur Harby, Boks 50, 2341
Løten Besøksadresse (kun etter avtale): Bøndernes Hus, Stasjonsveien 23, Høstens møter i DKNVS

Akademiet. Mandag 18. september Mandag 23.
oktober Mandag 13.
november Mandag 11.
desember. Møtene i Akademiet er gratis og åpne for alle. Konserter, møter, skuespill, kirkemusikk og
historisk marked på Olavsfestdagene i Trondheim Hvor henter vi våre forbilder? Disen Kolonial både tenker
og produserer lokalt. Derfor kommer mange av våre modeller fra Hedemarkens brede bygder. Store
løfte-ballonger er nå festet Roald Amundsen gamle skip. I de få sommerukene polarhavet er isfritt, skal skipet
heves.Denne sommeren gjennomføres. Den nordgående kystreisen gir en følelse av kulturell utforskning mens
du seiler til de store kystbyene og avsidesliggende samfunn, og fortsetter oppover og forbi. Fly direkte til
Trondheim fra Oslo og mange andre byer i Norge. Vi har gjort det enkelt for deg å finne mange billige
flybilletter, og du får mye inkludert i.

