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Barnehageprogram høsten 2021
Velkommen til en spennende høst på Barnas kulturhus.
Påmelding til forestilling eller formidlingsprogram må gjøres på mail;
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.

FORESTILLINGER:
Det mystiske pianoet
Fre. 3.9. kl. 10 og 12, og man. 6.9. kl. 11.30. Karin Stautland og Mai Goto. Fra
3 år.
MUSIKK/TEATER: 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?

Det mystiske pianoet
Bilde: Jørn Lavoll

Psst!
Fre. 10.9. kl. 10 og 12, og man. 13.9. kl.11.30. Øyvind Hegg-Lunde, Øyvind
Skarbø og Fredrik Rysjedal. Fra 3 år.
MUSIKK: 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 Fredrik sine levende illustrasjoner.

Psst!
Bilde: Ukjent

Good Time Charlie – Jubelblues
Fre. 17.9. kl. 10 og 12, og man. 20.9. kl.11.30. Good Time Charlie – Arle
Hjelmeland, Steinar Karlsen, Morten Skage og Einar Olsson. Fra 3 år.
MUSIKK: Good Time Charlie tar barna med på en oppstemt og inkluderende
bluesreise. Her kan alt skje. Sangene er på vestlandsdialekt og lette å synge
med på.

Good Time Charlie – Jubelblues
Bilde: © Good Time Charlie

Krøll på camping
Fre. 24.9. kl. 10 og 12, og man. 27.9. kl. 11.30. Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3
år.
TEATER: 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.

Krøll på camping
Bilde: © Maria Aasebø Rønhovde

Det blå kamskjellet
Fre. 1.10. kl. 10 og 12, og man. 4.10. kl. 10. Maria Aasebø Rønhovde. Fra 1 år.
TEATER: Sammen reiser vi gjennom bølgene akkompagnert av sang, lyder
og historier. Det blir spennende oppdagelser når kamskjellet åpner seg.

Det blå kamskjellet
Bilde: © Maria Aasebø Rønhovde

365 Pingvinar
Fre. 8.10. kl. 10 og 12, og man. 11.10. kl. 11.30. Open Window Theatre –
Dominika Minkacz-Sira. Fra 3 år.
TEATER: 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?

365 Pingvinar
Bilde: © Open Window Theatre

Mormor og de åtte ungene
Fre. 15.10 kl. 10 og 12 og man. 18.10 kl. 11.30. Lys Levende Adele – Adele
Duus. Fra 3 år.
TEATER: 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.

Mormor og de åtte ungene
Bilde: © Lys Levende Adele

Nagila – de dansende kuene
Fre. 22.10. kl. 10 og 12, og man. 25.10. kl. 11.30. Abu Adonaba, Stephen
Osono og Marianne Adonaba. Fra 3 år.
MUSIKK: 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?

Nagila – de dansende kuene
Bilde: Marianne Adonaba

Fast i plast
Fre. 29.10. kl. 10 og 12, og man. 1.11. kl. 11.30. Maria Aasebø Rønhovde. Fra
3 år.
TEATER: 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.

Fast i plast
Bilde: © Maria Aasebø Rønhovde

Fru Natt
Man. 8.11. kl. 11.30. Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3 år.
TEATER: Fru Natt har gjemt noe under sengen til Selma. Det viser seg at
natten kan inneholde mye mer enn bare mørke.

Fru Natt
Bilde: © Maria Aasebø Rønhovde

Ble du overrasket?
Fre. 12.11 kl. 10 og 12, og man. 15.11. kl. 11.30. Sindre T. Westgård. Fra 3 år.
FORTELLERTEATER: 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.

Ble du overrasket?
Bilde: Shutterstock / Barnas kulturhus

Rød nese
Fre. 19.11 kl. 10 og 12, og man. 22.11. kl. 10. Krabatene – Irene Ahnéll. Fra 1
år.
TEATER: 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.

Rød nese
Bilde: Irene Ahnell

Teskjekjerringas jul
Fre. 26.11 kl. 10 og 12, man. 29.11 kl. 11.30, fre. 3.12 kl. 10 og 12, man. 6.12
kl. 11.30, og fre. 10.12 kl. 10 og 12. Lys Levende Adele. Fra 3 år.
TEATER: 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.

Teskjekjerringas jul
Bilde: © Lys Levende Adele

VERKSTED:
Avtrykk av byen, avtrykk av Bergen
Tirs., ons. og tors. 28.9-14.10 kl.10–12. Elisabeth Hoﬀ. Oppmøte utenfor
Barnas kulturhus. Maks 12 barn. Fra 4 år.
ARKITEKTUR: Har byen mønster? Har gaten og brosteinen mønster?
Hvordan ser egentlig byens pynt ut? Kan vi ta avtrykk av Bergen?
Velkommen til et utendørs byvandring og verksted der vi jobber med
overføring av byens avtrykk til papir.

Bekkalokk
Bilde: Barnas kulturhus

Skogkryp
Tirs, ons, tors 9.11.–25.11. kl. 10–11.30. Maks 12 barn. Kunstpilotene –
Annette og André Marandon. Fra 4 år.
VISUELL KUNST: Dyr i underskogen, på tundraen og i regnskogen. Dyr som
klatrer, løper og kryper. Tegne- og figurverksted der barna lager dyrefigurer
til kunstinstallasjonen «Skogkryp». Sporadiske hotspots med natur i
miniatyr sprer seg ut på Barnas kulturhus, og en grønn verden folder seg ut.

Skogkryp
Bilde: © Kunstpilotene

FORMIDLINGSPROGRAM:
Under hus og gate
Tirs., ons., tors. 7.9.–30.9. kl. 10–11.15. Gabrielle Barth og Elisabeth
Slaattelid. NB! Oppmøte v/Bryggen Tracteursted – brønnen inne på
Bryggen. Maks 12 barn. Fra 4 år.
DRAMA: I Bergen ligger hemmelige fortellinger om byen slik den en gang var.
Under hus og gate finnes det fengsel, lager, skjenkested, rettslokale, ballsal
– alt på samme sted; i Norges aller første rådhus. Byhistorie formidlet
gjennom dramatisk lek.

Under hus og gate
Bilde: © Barnas kulturhus

Billettinformasjon
Gratis: Både forestillinger og formidlingsprogram er gratis.
Påmelding til forestilling eller formidlingsprogram må gjøres på mail;
barnaskulturhus@bergen.kommune.no. Oppgi navn på bestiller,
kontaktinformasjon til barnehagen, antall barn og voksne og om dere
kommer med en eller to kohorter. Påmelding er bindende.
I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling.
Grunnet koronasituasjonen har vi begrenset antall plasser. 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.
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