Familieprogram
våren 2021
Velkommen til et spennende vårprogram
på Barnas kulturhus.
Hent billett digitalt! Barnas kulturhus er gratis.
Alle skal ha forhåndsbestilt billett, både voksne og
barn. Billetter legges ut på TicketCo.no 12 dager
før arrangement.

LØRDAG 23. JANUAR

13-13.45 FORESTILLING
Mormor og de åtte ungene: Skuespiller Adele
Lærum Duus leser sine favoritthistorier fra
Anne-Cath. Vestlys bøker om Mormor og de åtte
ungene. Lys Levende Adele. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Knerten: Lag din egen versjon av Knerten. Vi jobber
med kvister og ståltråd. Adele Lærum Duus.
Fra 3 år.
LØRDAG 30. JANUAR

13-13.45 FORESTILLING
Mormor og de åtte ungene: Skuespiller Adele
Lærum Duus leser sine favoritthistorier fra
Anne-Cath. Vestlys bøker om Mormor og de åtte
ungene. Lys Levende Adele. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Knerten: Lag din egen versjon av Knerten. Vi jobber
med kvister og ståltråd. Adele Lærum Duus.
Fra 3 år.
LØRDAG 6. FEBRUAR

13-13.45 FORESTILLING
Leketøys: Møt Boba og Eia og deres magiske
univers fylt med farger og fantasifulle lyder.
Her er det mye som skal lekes og bygges med,
oppdages og utforskes. Monika Solheim og
Gabrielle Barth. Fra 1 år.
13.45-16 VERKSTED
1, 2, tre: Det var en gang et tre i en skog. Ikke en
skog langs havet eller ved foten av fjellet, men en
innendørs skog med dyr og planter du kan være
med å lage. En kunstinstallasjon inspirert av
skogen der ute og den japanske filmfiguren Totoro,
er utgangspunkt for tegne og figurverkstedet 1, 2,
tre. Kunstpilotene – Annette og André Marandon.
Fra 3 år.
LØRDAG 13. FEBRUAR

13-13.45 FORESTILLING
To hundre og sekstini dagar: Musikkforestilling
om vennskap og savn ved flytting. Roald Kaldestad
og Roy Førland. Fra 4 år.
13.45-16 VERKSTED
1, 2, tre: Det var en gang et tre i en skog. Ikke en
skog langs havet eller ved foten av fjellet, men en
innendørs skog med dyr og planter du kan være
med å lage. En kunstinstallasjon inspirert av skogen der ute og den japanske filmfiguren Totoro, er
utgangspunkt for tegne og figurverkstedet 1, 2, tre.
Kunstpilotene – Annette og André Marandon.
Fra 3 år.
LØRDAG 20. FEBRUAR

13-13.45 FORESTILLING
Jubelblues: Good Time Charlie tar barna med på
en oppstemt og inkluderende bluesreise.
Arle Hjelmeland, Steinar Karlsen, Einar Olsson og
Morten Skage. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
1, 2, tre: Det var en gang et tre i en skog. Ikke en
skog langs havet eller ved foten av fjellet, men en
innendørs skog med dyr og planter du kan være
med å lage.En kunstinstallasjon inspirert av skogen der ute og den japanske filmfiguren Totoro, er
utgangspunkt for tegne og figurverkstedet 1, 2, tre.
Kunstpilotene – Annette og André Marandon.
Fra 3 år.
LØRDAG 27. FEBRUAR

13-13.45 FORESTILLING
Det blå kamskjellet: Sammen reiser vi gjennom
bølgene akkompagnert av sang, lyder og historier.
Det blir spennende oppdagelser når kamskjellet
åpner seg. Maria Aasebø Rønhovde. Fra 1 år.
13.45-16 VERKSTED
Blå bobler: Velkommen til en boblete, blå verden
hvor barna møter farger, lys, lyder og sjødyr fra
havet. For de minste. Maria Aasebø Rønhovde.
Fra 1 år.
LØRDAG 6. MARS

13-13.45 FORESTILLING
Nagila – de dansende kuene: Har du sett en ku
danse? Det har Abu. Som barn passet han på kuene,
i landsbyen i Ghana, og tok dem ut på slettene for
å spise gress. Noen ganger danset kuene – og de
lærte Abu å danse. Tro det eller ei. Kan du danse
som en ku? Abu Adonaba, Stephen Osono og
Marianne Adonaba. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Imaginarium: Gelliplater, monotrykk.
Fargerik trykk, blå og røde farger, med 3D-briller.
Marta Rostecka. Fra 3 år.
LØRDAG 13. MARS

13-13.45 FORESTILLING
Bjørnis og de røde prikkene: Isbjørngutten Bjørnis
bor på Svalbard. En dag får han vondt i magen og
han oppdager at det er røde prikker i maten sin.
Av sin kloke venn Hvalen Ross får Bjørnis vite at de
røde prikkene kommer fra fabrikkene til menneskene og Bjørnis pønsker ut en plan om å få det til å
bli godt å leve på Svalbard igjen. Basert på bok av
Sofie Cappelen. Fnugg Teater – Lina Taule Fjørtoft
og Haflidi Arnar Haflidason. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Imaginarium: Gelliplater, monotrykk.
Fargerik trykk, blå og røde farger, med 3D-briller.
Marta Rostecka. Fra 3 år.
LØRDAG 20. MARS

13-13.45 FORESTILLING
Fast i plast: Anemone sitter på havets bunn, hun
ser på lag på lag av plast som bølger seg rundt
henne i flommer av farger og lys. Hun sitter fast.
Fast i noe stort og rødt, fast i noe blått og grønt,
hun sitter fast i plast. Langt tilbake i tid var det sjø
i dette havet, og i sjøen var det fisker i alle regnbuens farger. Anemone er den eneste som er igjen,
helt alene i et hav av plast. En forestilling om
ensomhet, samarbeid og plast i havet.
Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Søppelkunst: Plast fra fjæren og resirkulert
materiale fra husholdningen blir til nye figurer og
kunstverk. Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3 år.
LØRDAG 10. APRIL

13–13.45 FORESTILLING
Dyrenes dansefest: Dyrenes konge, løven, inviterer
alle dyra til bursdagsfeiring. Da er det selvfølgelig
ingen av dem som tør å la være å møte opp. Men, å
komme i nærheten av denne storeteren innebærer
selvfølgelig en stor risiko for hvert enkelt dyr og
aller mest utsatt er sauen fordi løven bestemmer
at den skal være premien i dansekonkurransen. Bli
med på sang, rop, rytmisk klapping og tromming.
Deoran – Anneke Bjørgum og Adama Barry.
Fra 3 år.
14-16 VERKSTED
Sommerfugler: Ved bruk av silkepapir, lim, tekstil,
farget papir og ståltråd lager vi sommerfugler.
Kwestan Jamal Bawan. Fra 3 år.
LØRDAG 17. APRIL

13–13.45 FORESTILLING
LYDrøre: Bli med på jakten etter de fineste rytmene,
melodiene og lydene. Ta med noe fra kjøkkenet
som lager lyd. Per Jørgensen, Frank Jakobsen,
Nils Are Drønen. Fra 3 år.
14-16 VERKSTED
Sommerfugler: Ved bruk av silkepapir, lim, tekstil,
farget papir og ståltråd lager vi sommerfugler.
Kwestan Jamal Bawan. Fra 3 år.
LØRDAG 24. APRIL

13-13.45 FORESTILLING
Thomas og Ulven: Barna får synge mange sanger
de kan fra før, men kanskje på en litt ny måte.
Arild Thomas Seim og Sigurd Ulveseth. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Snurrebasser: Med gamle CD’er, ketchupkorker,
alt for små blyanter og rester fra bursdagsbesøk
lager vi snurrebasser og andre snurrete leker.
Etter dette kan barna utforske og leke seg fram til
hvordan farger og mønster ser ut når snurrebas
sene begynner å bevege seg. Mia Øquist. Fra 3 år.
LØRDAG 8. MAI

13-13.45 FORESTILLING
Samiske fortellinger: Samiske fortellinger har ofte
en livlig og overraskende form.
I denne forestillingen får du høre to eventyr du
kanskje ikke har hørt før. Kom og la deg overraske!
Sindre T. Westgård. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Munchausen-leken: Barna utfordres på å skape
egne fortellinger med innspill underveis.
Sindre T. Westgård. Fra 3 år.

LØRDAG 29. MAI

13-13.45 FORESTILLING
Alle har en liten dør bak øret – Øyeblikk: I denne
forestillingen møter vi gåsen som lurer på hvem
hun er, kanskje hun egentlig er en svane? Vi får
høre om hvordan alt startet, at vi en gang bare var
et bittelite frø i magen. Et lite frø som vokser og
vokser og blir til et lite menneske. Og menneskene
som fortsetter å vokse, helt til de ikke klarer mer,
og så dør de, og katter dør og mus dør og allting
blir borte i veikanten. Christian Løchstøer, Ruth
Lillegraven, Gro Dahle, Svein Nyhus og Per Olav
Kaldestad har skrevet diktene i denne forestillingen. Vibeke Havre og Annlaug Børsheim. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Snurrebasser: Med gamle CD’er, ketchupkorker,
alt for små blyanter og rester fra bursdagsbesøk
lager vi snurrebasser og andre snurrete leker.
Etter dette kan barna utforske og leke seg fram til
hvordan farger og mønster ser ut når snurrebassene begynner å bevege seg. Mia Øquist. Fra 3 år.
LØRDAG 5. JUNI

13-13.45 FORESTILLING
Det mystiske pianoet: To dukker bor inne i et
piano. De er tonene som lager musikken. En dag
kravler de ut i verden. Der møter de Søte Krystall
- en annen dukke som bor i et krystallpiano. Men
hva skjer med musikken? Kan man lage musikk
når tonene ikke lenger er i pianoet? Karin Stautland og Mai Goto. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Mikrokosmos: Vi eksperimenterer med tredimensjonale collager. Med utgangspunkt i bilder hentet
fra gamle bøker om teknologi, vitenskap og geografi, samt litt papp lim og ståltråd, skal vi klippe,
lime, fabulere og konstruere en ny miniverden.
Eller kanskje flere miniverdener.
Håkon Holm-Olsen. Fra 3 år.
LØRDAG 12. JUNI

13-13.45 FORESTILLING
Når Valen danser: Hvordan fortoner musikk seg
fra innsiden? Annabel er pianist og holder på å
øve inn et nytt musikkstykke. Hun vil så gjerne
få musikken til å danse, men strever med dette!
Derfor inviterer hun Trommelars på besøk.
Kanskje han, sammen med publikum, kan hjelpe
henne? Annabel Guaita og Lars Kolstad. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Mikrokosmos: Vi eksperimenterer med tredimensjonale collager. Med utgangspunkt i bilder hentet
fra gamle bøker om teknologi, vitenskap og geografi, samt litt papp lim og ståltråd, skal vi klippe,
lime, fabulere og konstruere en ny miniverden.
Eller kanskje flere miniverdener.
Håkon Holm-Olsen. Fra 3 år.

Kontaktinformasjon og plassbestilling
Lørdager kl. 13–16 tilbyr vi familier med barn fra
1 år et bredt kunst- og kulturprogram innen musikk,
dans, film, teater, drama og visuell kunst. Forestilling
kl. 13 og verksted fra kl. 13.45.
Gratis: Alle familiearrangement på Barnas kulturhus
er gratis.
Hent billett digitalt! På grunn av koronasituasjonen
har vi et begrenset antall plasser. Derfor må du bestille gratis billett på forhånd. Minner om at alle skal
ha billett, både voksne og barn. Billetter legges ut på
TicketCo.no 12 dager før arrangement.
Forverring av smittesituasjonen kan føre til
endringer og avlysninger i programmet.
Hold deg oppdatert om Korona her.
Adresse: Kalmargaten 6.
E-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no
Telefon: 53 03 82 30
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

