
SOSIALT PROGRAM NTFs LANDSMØTE 2022
 

Landsmøtetreff 
Tid: Torsdag 3. november fra kl. 19 og utover kvelden 
Sted: Raadhuset bar, Klingenberggata 4 (rett ved Nationaltheatret)

Torsdag kveld inviterer vi til spill og uformell mingling på Raadhuset bar, og stenger stedet 
for andre enn landsmøtedeltakere.

Pris: kr 190,-
Inngang inkluderer alt av spill hele kvelden! Det blir shuffleboard, dart, biljard, bordtennis & 
karaoke. Mat og drikke kjøpes selv. 

Messemingling Nordental
Vi gjentar suksessen fra i fjor og ønsker velkommen til lett servering og mingling i messe- 
området fredag etter fagprogrammet. 

Prisutdeling NTFs studentforskerpris & beste stand kl. 16:30 (NTFs torg, Nordental)

Tid: Fredag 4. november kl. 1600 - 1800        Pris: Gratis (drikke kjøpes selv)

Foto: Raadhuset Bar

Foto: Ole Kristian Olsen / NPG Foto: Sissel Hovden
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Landsmøtefest & minikonsert med Chris Holsten
Tid: Fredag 4. november 
Sted: Vippa, Akershusstranda 25 (Vippetangen), Oslo

Dørene åpner kl. 20, matservering 20:30 - 21:30, konsert kl. 2200

Pris: kr 890,- Inkluderer konsert og “taste of Vippa”  
(4 stk småretter). Drikke kjøpes selv

Foto: Vippa / Ida Bjorvik Warner / Emma Sukalic

Billetter til landsmøtetreff og -fest kjøpes sammen med påmelding 

www.NTFsLandsmote.no
 

NB: Både landsmøtetreff og -fest har deltakerbegrensning - 
førstemann til mølla!


