Barnas kulturhus: Helgeprogram høsten 2021
Lørdag 6. november

Lørdag 11. september

Lørdag 2. oktober

Lørdag 23. oktober

Velkommen til Barnas kulturhus
høsten 2021

Lørdag 18. september

Hent billetter digitalt: Helgetilbudet til Barnas kulturhus
er gratis, men alle må ha forhåndsbestilt billett. Disse
legges ut på ticketco.no 12 dager før arrangement.
Høstens program finner du også på Barnas kulturhus
sine nettsider: bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Lørdag 30. oktober

© Lys Levende Adele

13-13.45 FORESTILLING
Ble du overrasket?: Hør fortellingen
om det gamle og skrøpelige ekteparet
der mannen får tips fra de underjordiske
om hvor han kan finne ungdomskilden.
Kanskje blir det tid til flere historier
med en overraskende slutt.
Sindre T. Westgård. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Fantasiskrøner: Lek med overdrivelser
og fantasi. Barna kommer med innspill
og sammen fabulerer vi frem fortellinger.
Sindre T. Westgård. Fra 3 år.

Lørdag 20. november

13.45-16 VERKSTED
Teskjekjerringverksted: Lag din egen
lille kjerring av en teskje og kle henne
opp med skaut og forkle. Da kan du
selv spille dukketeater og finne på nye
fortellinger. Adele L. Duus. Fra 3 år.

Lørdag 4. desember

13-13.45 FORESTILLING
Teskjekjerringas jul: Kom i julestemning
med denne koselige forestillingen basert
på Alf Prøysens fortelling. Her møter vi
ikke bare kjerringa sjøl, men også mannen hennes, fru Lykkefryd, Kari i Lia og
snekker Andersen, alt utført av en og
samme skuespiller. Teskjekjerringas
jul byr på raske kostymeskift, figurspill,
fysisk teater, humor og løssluppen lek
med roller. Lys Levende Adele. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Vinterlandskap: Vi eksperimenterer
med farger og penselstrøk – og forsøker
å fange vinteren. Vi bruker Akrylmaling.
Kwestan Jamal Bawan. Fra 3 år.

Lørdag 11. desember

© Lys Levende Adele

Lørdager tilbyr Barnas kulturhus byens barnefamilier
et bredt kunst- og kulturprogram innen musikk, teater,
dans, drama, film og visuell kunst.
Forestilling kl. 13–13.45 og verksted kl. 13.45–16

Lørdag 9. oktober

13.45-16 VERKSTED
Se mitt smykke: Hva gjør et smykke til
et smykke? Må det være dyre materialer
for at det skal være dyrebart for oss?
Kan et smykke gi oss identitet og skape
tilhørighet? Utstilling og smykkeverksted.
Elisabeth Hoff. Fra 3 år.

Lørdag 13. november

13-13.45 FORESTILLING
Teskjekjerringas jul: Kom i julestemning
med denne koselige forestillingen basert
på Alf Prøysens fortelling. Her møter vi
ikke bare kjerringa sjøl, men også mannen hennes, fru Lykkefryd, Kari i Lia og
snekker Andersen, alt utført av en og
samme skuespiller. Teskjekjerringas
jul byr på raske kostymeskift, figurspill,
fysisk teater, humor og løssluppen lek
med roller. Lys Levende Adele. Fra 3 år.

Foto: Irene Ahnell

ticketco.no

13.45-16 VERKSTED
Tekstilcollage: Med bomullsstoff, ull,
papir og lim lager vi collage på lerret.
Adela Salomon-Hammersland. Fra 3 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.

© Open Window Theatre

Hent gratis billetter på

13-13.45 FORESTILLING
Nagila – de dansende kuene: Har du
sett en ku danse? Det har Abu. Som barn
bodde han i en landsby i Ghana. Han
passet kuene når de var ute og beitet på
slettene. 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
Skogkryp: Dyr i underskogen, på tundraen og i regnskogen. Dyr som klatrer,
løper og kryper. Dyrefigurer laget av deg
til kunstinstallasjonen «Skogkryp».
Sporadiske hotspots med natur i miniatyr sprer seg ut på Barnas kulturhus,
og en grønn verden folder seg ut.
Kunstpilotene. Fra 3 år.

© Shutterstock / Barnas kulturhus

13.45-16 VERKSTED
Imaginarium: Monotrykk og collografi på
gelli-plater. Marta Rostecka. Fra 3 år.

13-13.45 FORESTILLING
Fru Natt: Fru Natt har gjemt noe under
sengen til Selma. Det viser seg at natten
kan inneholde mye mer enn bare mørke.
Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3 år.

© Lys Levende Adele
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13.45-16 VERKSTED
Trommesirkel: Trommesirkel med sang
og dans: Abu Adonaba. Fra 3 år.

13.45-16 VERKSTED
Se mitt smykke: Hva gjør et smykke til
et smykke? Må det være dyre materialer
for at det skal være dyrebart for oss?
Kan et smykke gi oss identitet og skape
tilhørighet? Utstilling og smykkeverksted.
Elisabeth Hoff. Fra 3 år.

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.

13-13.45 FORESTILLING
Mormor og de åtte ungene: Skuespiller
Adele Lærum Duus formidler sine favoritthistorier fra bøkene om Mormor og
de åtte ungene, krydret med filmklipp
fra originalfilmene, der vi møter forfatter
Anne-Cath Vestly selv i rollen som mormor. Lys Levende Adele. Fra 3 år.

Foto: Marianne Adonaba

13-13.45 FORESTILLING
Krøll på camping: Krøll skal på camping for aller første gang. Å gjøre ting for
første gang kan være både skummelt
og spennende. I denne klovneforestillingen møter vi Krøll sin glede, undring,
nysgjerrighet og frustrasjon i møte med
campinglivet. En leken forestilling om en
klovn, en campingvogn og alt der imellom. Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3 år.

© Maria Aasebø Rønhovde

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.

13-13.45 FORESTILLING
Psst!: Vi følger de to trommeslagerne
Øyvind-lys og Øyvind-mørk gjennom
et døgn. Hverdagslyder som knasende
gulrøtter, tørketrommelen i kjelleren og
digre anleggsmaskiner omskapes til en
helt spesiell musikkforestilling i samspill med Fredriks levende illustrasjoner.
Øyvind Hegg-Lunde, Øyvind Skarbø og
Fredrik Rysjedal. Fra 3 år.

Lørdag 27. november

© Maria Aasebø Rønhovde

Lørdag 16. oktober

© Maria Aasebø Rønhovde

Lørdag 25. september
Foto: Jørn Lavoll

Psst! © Fredrik Rysjedal

Lørdag 4. september

13-13.45 FORESTILLING
Good Time Charlie – Jubelblues:
Barna blir tatt med på en oppstemt og
inkluderende bluesreise. Her kan alt
skje. Sangene er på vestlandsdialekt og
lette å synge med på. Arle Hjelmeland,
Steinar Karlsen, Morten Skage og
Einar Olsson. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Imaginarium: Monotrykk og collografi på
gelli-plater. Marta Rostecka. Fra 3 år.

13-13.45 FORESTILLING
365 Pingvinar: Den lille familien får
levert en pakke på døren. Pakken inneholder en levende pingvin. Dagen etter
skjer det samme igjen, og dette gjentar
seg hver eneste dag i et helt år. Hvordan
skal familien håndtere kaoset som
oppstår når pingvinene begynner å hope
seg opp – og hvor kommer de egentlig
fra? Open Window Theatre – Dominika
Minkacz-Sira. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Tekstilcollage: Med bomullsstoff, ull,
papir og lim lager vi collage på lerret.
Adela Salomon-Hammersland. Fra 3 år.

13-13.45 FORESTILLING
Fast i plast: Anemone sitter fast på havets
bunn. Fast i noe stort og rødt, i noe blått
og grønt, hun sitter fast i plast. Før i tiden
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
Plastplaneten: Med fokus på plastsøppel
som havner i naturen, inviteres barna til
å lage plastfigurer til en fiktiv verden kalt
Plastplaneten. Hvem bor på denne planeten? Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3 år.

13-13.45 FORESTILLING
Rød nese: En ordløs musikalsk forestilling for de minste. Ingredienser; jakten
på en rød nese, noen spennende kofferter med overraskelser i, små sirkusnumre og lek med musikk og kropp. Krabatene – Irene Ahnéll. Fra 1 år.
13.45-16 VERKSTED
Skogkryp: Dyr i underskogen, på tundraen og i regnskogen. Dyr som klatrer,
løper og kryper. Dyrefigurer laget av deg
til kunstinstallasjonen «Skogkryp».
Sporadiske hotspots med natur i miniatyr sprer seg ut på Barnas kulturhus,
og en grønn verden folder seg ut.
Kunstpilotene. Fra 3 år.

13-13.45 FORESTILLING
Teskjekjerringas jul: Kom i julestemning
med denne koselige forestillingen basert
på Alf Prøysens fortelling. Her møter vi
ikke bare kjerringa sjøl, men også mannen hennes, fru Lykkefryd, Kari i Lia og
snekker Andersen, alt utført av en og
samme skuespiller. Teskjekjerringas
jul byr på raske kostymeskift, figurspill,
fysisk teater, humor og løssluppen lek
med roller. Lys Levende Adele. Fra 3 år.
13.45-16 VERKSTED
Vinterlandskap: Vi eksperimenterer
med farger og penselstrøk – og forsøker
å fange vinteren. Vi bruker Akrylmaling.
Kwestan Jamal Bawan. Fra 3 år.

