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Boka forteller om Sonja Henies (1912-1969) liv og karriere.
Hun kombinerte toppidrett og underholdning, trening og eksibisjonisme og skapte en målrettet karriere som
var enestående i sportsverdenen. Hun vant 27 store mesterskap, spilte inn 11 spillefilmer i Hollywood og endte
som kunstsamler og mesén. Har oversikt over Sonja Henies mesterskap og spillefilmer og litteraturliste.
Det er enkelt å bestille gavekort, og du velger selv hva som skal stå på gavekortene. Mottatt gavekort kan også
benyttes som delbetaling hvis du ønsker å delta.
En film om Henie Onstad Kunstsenter, regissert av Pål Bang-Hansen. Med opptak av Egil Kapstad, Karin
Krog, Arne Nordheim, Inger-Johanne Rütter, Ketil Bjørnstad. Henie Onstad Kunstsenter. I perioden 12.05 10.09 øker vi billettprisene til 150 kr for voksne og 100 kr for studenter. Billetter til utstillingene kan.
KNALLFARGET: Dronning Sonja valgte ofte enkle plagg, men i friske farger - som på dette forlovelsesbildet
fra 1968. Legg også merke til brosjen, som etterhvert ble. Det som er unikt hos oss, foruten den gode maten og
vinen, er at du kan nyte den i rammen av et flotte Henie Onstad Kunstsenteret. Snakk om å få sansene sine.
Dronning Sonja ble født i Oslo 4. juli 1937 og er datter av Dagny (1898-1994) og Karl August Haraldsen
(1889-1959). Hun ble Norges første Dronning på 53 år da. Ready bandy søker etter en ny sportssjef som kan
supplere vårt allerede kompetente team. Les mer om stillingen i artikkelen! EGEN UTSTILLING: Dronning
Sonja skal stille ut egne bilder i Bergen - det liker bergenskunstnere dårlig, som mener dronningen fortrenger
regionens kunstnere. Galleri Haaken stiller ut samtidskunst av Ørnulf Opdahl. Lokalisert på Frogner i Oslo.
Kunstløp: Norge var en av de fremste kunstløpnasjonene når kunstløp ble etablert i sin nåværende form tidlig
på 1900-tallet, med Sonja Henie som mest.

