Barnehageprogram
høsten 2020
Velkommen til en spennende høst
på Barnas kulturhus.
Påmelding til forestilling eller formidlingsprogram:
barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
Ved bestilling, oppgi navn på bestiller, kontaktinformasjon til barnehagen, avdeling, antall barn
og voksne og om dere kommer med en eller to
kohorter.
Barnas kulturhus er GRATIS for byens barnehager.

FORMIDLINGSPROGRAM:
Under hus og gate

Tirs, ons, tors 15.9.–1.10. kl 10–11.15.
Monika Solheim og Elisabeth Slaattelid. NB! Oppmøte
v/Bryggen Tracteursted – brønnen inne på Bryggen.
Maks 12 barn. 1.–2. trinn.
I Bergen ligger hemmelige fortellinger om byen
slik den en gang var. Under hus og gate finnes
det fengsel, lager, utskjenkingssted, rettslokale,
ballsal - alt på samme sted; i Norges aller første
rådhus. Herfra ble Magnus Lagabøtes bylov håndhevet. Byhistorie formidlet på en leken måte.

Bydetektivene slår til!

Tirsd, ons, tors, 1.9.–29.10. kl. 10–12.
Elisabeth Hoff. Utendørs formidling. Oppmøte utenfor
Barnas kulturhus, Kalmargaten 6.
Maks en skoleklasse pr. formidling. 4. trinn.
Vi inviterer til byvandring i den flotte byen vår. Det
blir samtale og tegning knyttet til temaene by,
byhistorie og arkitektur. Våre bydetektiver skal,
etter innføring i byggeteknikk og arkitekturhistorie,
oppdage spor i byen. Området for byvandringen blir
i nærheten av Barnas kulturhus.

SFO I HØSTFERIEN:
Kan du plystre Johanna?

Høstferien for SFO: Man 5.10., tirs 6.10., ons 7.10. og
tors 8.10. kl. 10. Kompani13 – Steinar Thorsen,
Jorunn Lullau og Lasse Åkerlund.
Tekniker: Lise Lotte Flesland. Fra 5 år.
«En farfar i livet sku alle ha» sang Odd Nordstoga.
Men Eilif har ingen bestefar. «Det kan vi fikse» sier
Emma – «jeg vet hvor de fins». Figurteaterforestilling om vennskap mellom generasjoner, bygget på
Ulf Starks bok ved samme navn.

PÅMELDING:
Barnas kulturhus sitt tilbud til skolene er GRATIS.
Påmelding må gjøres på mail; barnaskulturhus@
bergen.kommune.no. Oppgi navn på bestiller, kontaktinformasjon til skolen, antall barn og voksne. I
vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling.
Om smittesituasjonen krever det, kan vi bli tvunget
til å avlyse program på kort varsel.
Adresse: Kalmargaten 6.
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Følg oss på Facebook.

