Det selvstendige Norge har hatt to dronninger i moderne tid. Dronning Maud ga Den kongelige stall den
utformingen den har i dag. Hun hadde sitt fristed her blant hestene. For Hennes Majestet Dronning Sonja
er kunsten en like stor kilde til rekreasjon.
Som gave til Dronningens 80-årsdag ble Den kongelige stall bygget om til kunstgalleri.

Den kongelige stall
Den kongelige stall sto ferdig samtidig som Slottet i 1849, og hadde plass til 38 hester. Først etter
unionsoppløsningen i 1905 fikk Norge sin egen Kongefamilie med fast tilhold på Slottet. Dermed økte
også behovet for en godt fungerende stall.

Rytterdronningen utvider
Den engelskfødte Dronning Maud var opptatt av hestehold og en svært dyktig rytter. Under hennes
ledelse ble stallen utvidet og bygget om mellom 1908 og 1911.
Målet var en moderne og veldrevet stall som fungerte godt for både hester og folk. Kvalitet og estetikk
spilte også en viktig rolle. Forbildet var stallene ved Buckingham Palace, the Royal Mews.

Hestene blir borte
De siste hestene forlot Den kongelige stall høsten 1940. Okkupasjonsmakten benyttet bygningen til lager
og kontor. Etter krigen var en ny tidsalder kommet: bilens tid.
Kunstdronningen flytter inn
Dronning Sonja KunstStall ble åpnet på Dronningens 80-årsdag, den 4. juli 2017.
Det ble starten på en ny blomstringstid for stallen. Der hestene sto i sine spiltau, kan publikum nå glede seg
over kunst og historie.

Velkommen inn
Hvert år vises tre ulike utstillinger. Det varierer mellom kunstutstillinger og utstillinger med utgangspunkt
i gjenstander fra De kongelige samlinger.

Billetter
Billetter kjøpes på stedet. I sommersesongen, når Det kongelige slott er åpent for omvisninger, kan man
kjøpe en billett som kombinerer besøk til Slottet og KunstStallen gjennom Ticketmaster.no.
Priser
Voksne: 100,Barn under 12 år: Gratis
Kombinasjonsbillett: 200,Åpningstider
Åpningstidene varierer noe gjennom året. De er å finne på brosjyrer for den enkelte utstilling samt på
www.kongehuset.no og Facebook.

