BARNEHAGEPROGRAM VÅREN 2020
VINTERFERIEN

FORESTILLING

FORESTILLING

VISUELL KUNST

DRAMA

Foto: Tove K. Breistein

FORESTILLING

Det blå kamskjellet

LYDrøre

Rød nese

Himmelspringaren

Fre 17.1. kl 10 og 11.30 og man 20.1. kl 10.
Maria Aasebø Rønhovde. Fra 1 år.

Man, tirs, ons, tors. (vinterferien) 24.2.–27.2.
kl 10. Per Jørgensen, Frank Jakobsen og
Nils Are Drønen. Fra 3 år.

Fre 20.3. kl 10 og 11.30 og man 23.3. kl 10.
Av og med Irene Ahnéll /Krabatene. Fra 1 år.

Fre 8.5. kl 10 og 11.30 og man 11.5. kl 11.30.
Adele Lærum Duus og Monika Solheim.
Fra 3 år.

TEATER: En ordløs og 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.

FORESTILLING

FORESTILLING

Inspirert av den brazilianske
kunstneren Ernesto Netos myke
installasjoner og skulpturer –
med assosiasjoner til dryppsteinsgrotter, koraller og
soppsporer, lager vi en magisk og
sanselig verden av tekstiler.

DRAMA

Tirs, ons, tors. 28.4.–13.5. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn. Fra 5 år.

En vikingskatt er funnet på havets
bunn og det er uenighet om hvem
som har rett på finnerlønn. Dette
er en sak for loven. Men, hva er
en lov og hvorfor er den så viktig?
I en av Tinghusets rettssaler venter en historie som skal fortelles
og et problem som må diskuteres.

Rom for kunnskap

DRAMA
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MØ
FORESTILLING

Tirs, ons, tors 26.5.–11.6. kl 9.45–11. Elisabeth
Slaattelid og Linda Rios. Oppmøte: Hordaland
Kunstsenter, Klosteret 17. Maks 15 barn.
Fra 4 år.

MUSIKK: Konsert med barnesanger og Ornette Colemans lekne melodier. Barna får være med
på elektroniske samplingbokser
og klang-instrumenter.

FORESTILLING

Møte med det magiske rommet.
Vi går inn, ser, lytter, oppdager og
opplever. En lek tar form. Fargerike stoffer, kostymer, hatter og
gjenstander står klar til bruk.
Dramatisk lek og fortelling.

DRAMA

Med kirke, gård og blomstrende
hager tronet Munkeliv kloster på
Nordnes i middelalderen.
I dag er det hus, vei, fortau og
parkeringsplass her. Gjennom lek
og fortelling blir barna kjent med
klosterets plassering og betydning i byen.

FESTIVAL
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www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
FESTIVAL
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Riverso

Fru Natt

Thomas og Ulven

Leketøys

Tre ruiner

Fre 14.2. kl 10 og 11.30, man 17.2. kl. 10 og
fre 21.2. kl. 10 og 11.30. Open Window Theatre –
Dominika Minkacz Sira. Fra 1 år.

Fre 13.3. kl 10 og 11.30 og man 16.3. kl 11.30.
Maria Aasebø Rønhovde. Fra 3 år.

Fre 24.4. kl 10 og 11.30 og man 27.4. kl 11.30.
Arild Thomas Seim og Sigurd Ulveseth . Fra 3 år.

Fre 12.6. kl 10 og 11.30 og man 15.6. kl 10.
Gabrielle Barth og Monika Solheim. Fra 1 år.

Tirs, ons, tors. 10.3.–2.4. kl 10–11.15.
Maks 15 barn. Linda Rios. Oppmøte v/Mariakirken. Fra 4 år.

TEATER: Selma er redd for mørket
og får ikke sove. En kveld blir det
annerledes. Fru Natt har gjemt
noe under sengen hennes. Det
viser seg at natten kan inneholde
mye mer enn bare mørke. En innholdsrik og varm forestilling med
lek, musikk og spennende rekvisitter i fokus.

MUSIKK: Barna får synge sanger
de kan fra før, men kanskje på en
litt ny måte.

TEATER: Bobo og Eia og deres
magiske univers er fylt med farger
og fantasifulle lyder. Sammen er
de fryktløse oppdagere i en verden
som enda er ganske ny for dem.
Forestillingen er en hyllest til
leken, nysgjerrigheten og barnets
evne til undring.

TEATER: Finnes det alltid en elefant ved enden av en snabel? Vi
kikker over og under, ser opp og
ser ned. Hva finnes på den andre
siden av det opplagte og kjente?
Riverso er en opp/ned-forestilling, rar og full av overraskelser.

En gang var Lavranskirken, Maria
Gildeskåle og Katarinahospitalet
viktige bygninger i byen. Gjennom
dramatisk lek og fortelling kommer vi nærmere bysamfunnet på
1200-tallet.

LitteraturfestBARN:
Alfa & Omega
Man 3.2.–tors 6.2. kl 10–13. Adele Lærum Duus.
Fra 3 år. Utfyllende program kunngjøres senere.

I år er det 100 år siden den kjente
og kjære forfatteren Anne-Cath
Vestly ble født. Dette vil vi markere
under årets litteraturfestival. Bli
med inn i Vestly sitt univers av
historier og karakterer. Opplesning
med Adele Lærum Duus og verksteder med inspirasjon fra hennes
fortellinger.

ADRESSE:
Barnas kulturhus, Kalmargaten 6.
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FORESTILLING

MUSIKK: Har du noen gang fått
Kjøpedilla, møtt en Rotekonge,
eller vært Forelsket uten å vite
om det? Good Time Charlie tar
publikum med på en oppstemt og
inkluderende bluesreise.

Tirs– tors 14.1.–23.1. kl. 10–11.30.
Linda Rios. Maks 12 barn. Fra 3 år.
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Fre 27.3. kl 10 og 11.30 og man 30.3. kl 11.30.
Good Time Charlie – Arle Hjelmeland, Steinar
Karlsen, Einar Olsson og Morten Skage.
Fra 3 år.

Fre 5.6. kl 10 og 11.30 og man 8.6. kl 11.30.
Kjetil Møster (saxofon), John Hegre (gitar),
Stein Urheim (gitar), Nils Are Drønen (trommer). Fra 3 år.

NS

MUSIKK: Kjente barnesanger i
en ny og forfriskende innpakning.
Her blir det både jazz og rock - og
masse musikkglede.

Munkeliv

JO

TEATER: Alt og Ingenting bor på
stranden. Noen dager skjer det
nesten ingenting. Andre dager
skyller havet opp alt mulig rart og
da kan alt skje. En ordløs historie
om alt og ingenting.

Teatergarderoben

N

Fre 6.3. kl 10 og 11.30 og man 9.3. kl 11-30.
Rune Foss, Morten Foss og Dag Ask. Fra 3 år.

Ornette For Ungene

RG
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Fre 24.1. kl 10 og 11.30 og man 27.1. kl 10.
Monika Solheim og Jan Holden. Fra 1 år.

JUBELBLUES MED
GOOD TIME CHARLIE
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Neseviserne kommer
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Alt & Ingenting
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TEATER: «Himmelspringaren»
Figurteater basert på Sissel
Horndals bok med samme navn.
Det lille lilla lammet blir utstøtt
fra flokken. Hun er ikke som de
andre. Men når den farlige Kvasskjeften kommer viser «Lilla» mot.

Tirs, ons 17.3–25.3 kl 10-11 og kl 11.30-12.30.
Kunstpilotene – Annette Marandon.
Maks 10 barn. Fra 3 år.

Retten er satt

Foto: David Antonsen

FORESTILLING

MUSIKK: Per leter etter verdens
minste lyd og Frank er på jakt
etter den fineste melodien!
Sammen med Nils har de lyst til
å invitere barn i alle aldre til å
utforske forskjellige rytmer,
melodier og lyder. Kanskje har du
noe hjemme som lager en liten lyd?

Makerspace kunst 0.9 og 0.10

GA
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TEATER: En musikkforestilling
om det blå kamskjellet på havets
bunn. Barna får være med å oppdage havet og dets mysterier,
lys og melodier. Sammen reiser vi
gjennom bølgene akkompagnert
av sang, lyder og historier. Det blir
spennende oppdagelser når kamskjellet åpner seg.

Neto, naturligvis

PÅMELDING:
barnaskulturhus@bergen.kommune.no
eller 53 03 82 30 (hverdager kl 9–15).
GRATIS
Både forestillinger, festivaler og
formidlingsprogram er nå gratis.

Kulturminnefestival:
Ruiner, hull & andre
hemmeligheter
Fre 17.4. kl 10–11.15. Gabrielle Barth,
Sindre T. Westgård og Linda Rios. Fra 4 år.
Utfyllende program kunngjøres senere.

Tre rom og tre fortellere tar deg
tilbake til myter og fortellinger fra
tidligere tider.

I vår kafé kan medbragt mat nytes.
Plassbestilling.

Program barnehager høst 2019
FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

VISUELL KUNST

Ill.: Elisabeth Moseng

FORESTILLING

Rom for kunnskap

Rød nese

LYDrøre

Farfars Bombekrater

Fre 23.8. kl 10 og 11.30 og man 26.8. kl 10.
Krabatene – Irene Ahnéll. Fra 1 år.

Fre 13.9. kl 10 og 11.30. Per Jørgensen, Frank
Jakobsen og Nils Are Drønen. Fra 3 år.

Tirs 8.10.– fre 11.10. kl 10 (Høstferie).
Lys Levende Adele. Fra 5 år.

TEATER: Klær. Sminke. Stort smil
og røde kinn. Men hvor er nesen?
Jakten begynner, og den røde
nesen må på plass før klovnen er
klar. En ordløs musikalsk forestilling for de minste. Ingredienser;
noen spennende kofferter med
overraskelser i, små sirkusnumre
og lek med musikk og kropp.

MUSIKK: Per leter etter verdens
minste lyd og Frank er på jakt
etter den fineste melodien!
Sammen med Nils har de lyst til
å invitere barn i alle aldre til å
utforske forskjellige rytmer,
melodier og lyder. Kanskje har du
noe hjemme som lager en liten lyd?

TEATER: Dette er en sterk og viktig
forestilling, basert på Adele Lærum
Duus sin bok om sin farfars opplevelser under andre verdenskrig.
Etter forestillingen kan du se
utstillingen «Tidsminner» med
gjenstander fra krigen.

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

Astrid og Eg

Samiske fortellinger

Fre 30.8. kl 10 og 11.30 og man 2.9. kl 11.30.
Krabatene – Irene Ahnéll, Leslie Egerer og
Mette Scarth Tønseth. Fra 3 år.

Fre 20.9. kl 10 og 11.30 og man 23.9. kl 11.30.
Sindre T. Westgård. Fra 3 år.

TEATER: Vi kjenner alle Pippi, Emil,
Lotta, Karlson på Taket og Marikken.
Men hvor godt kjenner vi damen
som skapte disse kjære figurene
og deres magiske univers? I denne
forestillingen blir vi kjent med forfatteren Astrid Lindgren. Hun var et
eventyr i seg selv.

FORESTILLING

FORTELLING: Samiske fortellinger
har ofte en livlig og overraskende
form. I denne forestillingen får du
høre to eventyr du nok ikke har
vært borti om du har holdt deg til
Asbjørnsen og Moe eller brødrene
Grimm. Kom og la deg overraske!

FESTIVAL

Nagila – de dansende
kuene
Fre 18.10. kl 10 og 11.30 og man 21.10. 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 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?

FORESTILLING

Hei Kalas!

BarneBIFF

Udo og Ella

Fre 6.9. kl 10 og 11.30 og man 9.9. kl 11.30.
Heidi Marie Vestrheim, Roy Ole Førland og
Brit Aksnes. Fra 3 år.

Man 30.9.–tors 3.10. kl 10–13. Fra 3 år.

Fre 25.10. kl 10 og man 28.10. kl 10 og 11.30.
Jan Neal Holden, Annette Bjørnenak, Glenn
Sørskår, Elisabeth Vannebo. Fra 3 år.

MUSIKK: Alle synger om hest og
hund og katt. Om søte små valper
pakket inn i vatt. Men ingen husker
kloakkdyra. Kloakkdyr er bra.
Stygge dyr er også bra. Hei Kalas!
undrer seg over verden og livet. De
synger morsomme sanger på en
trist måte og triste på en morsom
måte.

Barnas egen filmfestival. Visning
av norske og internasjonale perler,
samt filmer laget av barnehagebarn sammen med filmskapere – i
regi av Den kulturelle bæremeisen.
Ulike animasjonsverksteder, samt
utstilling.
Følg med på våre nettsider for oppdatert og detaljert
program. Egen festivalfolder kommer.

MUSIKK: De fire Musketerer
presenterer en forestilling med
dukketeater, historiefortelling,
svingende middelaldermusikk,
barokkmusikk, virtuos folkemusikk
fra Balkan – og et tubanummer du
aldri har hørt maken til.

Trio Tunnel spiller
Knutsen & Ludvigsen
Fre 1.11. kl 10 og 11.30 og man 4.11. kl 11.30.
Trio Tunnel – Roald Kaldestad, Jørgen Sandvik
og Endre Olsen. Fra 3 år.

MUSIKK: Trio Tunnel tar oss med
inn i Knutsen & Ludvigsen sitt univers. Her treffer vi bikkjer og kyr,
ellediller og krokofanter, fargeblinde fiskehandlere og tubaspillende akterutseilte bestefedre.

FORESTILLING

Teskjekjerringas jul
Fre 29.11. kl 10 og 11.30, man 2.12. kl 11.30,
fre 6.12. kl 10 og 11.30, man 9.12. kl 11.30 og
fre 13.12. kl 10 og 11.30. Lys Levende Adele.
Fra 3 år.

TEATER: Kom i julestemning
med denne koselige forestillingen
basert på Alf Prøysens fortelling.
Teskjekjerringas jul byr på raske
kostymeskift, figurspill, fysisk
teater, humor og løssluppen lek
med roller.

Under hus og gate

Fre 8.11. kl 10 og 11.30 og man 11.11. kl 10.
Kompani13 – Jorunn Lullau, Jan Holden og
Tarjei Vatne. Fra 1 år.

Tirs, ons, tors. 3.9.–26.9. kl 10–11.15.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/
brønnen inne på Bryggen. Maks antall barn: 15.
Fra 4 år.

FESTIVAL

Scenekunstfest BARN:

«SCUBA»
Man 18.11.–tors 21.11. kl 10–12.30.
Fnugg Teater. Fra 3 år.

TEATER: «Bjørnis og de røde prikkene». En liten isbjørngutt på Svalbard spiser miljøgifter og får vondt
i magen. Han får vite at giften kommer fra fabrikkene til menneskene
og pønsker ut en plan. Basert på
Sofie Cappelens bok.
Følg med på våre nettsider for oppdatert og detaljert
program. Egen festivalfolder kommer.

0.7 og 0.8

Tirs, ons 22.10.–30.10. kl 10–11 og
kl 11.30–12.30.
Kunstpilotene – Annette Marandon.
Maks 10 barn pr gruppe. Fra 3 år.

Makerspace kunst. Inspirert av
kunstneren Jeff Koons lar vi oss
begeistre av tingene vi omgir oss
med og lager kunst av det.
Vi bygger og endrer, ombestemmer
oss og begynner på nytt igjen.

DRAMA

Treet

TEATER: Musikalsk figurteater om
livet i et tre. Treet står så stille i
vinden, men bak bladene yrer det
av bevegelse. Et døgn i treet er som
et tivoli om selve livet i alle dets
former. Her er fødsel, lek og alvor,
det er kamp og forsoning, håp og
skuffelser – det er livets gang.

Si det med Koons

Under hus og gate ligger hemmelige fortellinger om byen slik den
en gang var. I Norges aller første
rådhus ble Magnus Lagabøtes bylov håndhevet. Byhistorie formidlet
på en leken måte inne i rådhusruinene.

DRAMA

Retten er satt
Tirs, ons, tors 3.12.–12.12. kl 10–11.15.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn. Fra 5 år.

I en av Tinghusets rettsaler venter
en historie som skal fortelles og et
problem som må diskuteres.
En vikingskatt er funnet på havets
bunn og det er uenighet om hvem
som har rett på finnerlønn. Barn
tar på seg rollen som meddommere og bestemmer hva som er
rett i en sak.

ADRESSE: Kalmargaten 6.
INFO: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus. FØLG OSS på Facebook
PRISER: Forestillinger og festivaler kr. 50,- pr. barn.
Formidlingsopplegg (visuell kunst, arkitektur og drama) er gratis.
PÅMELDING: E-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no eller
tlf.: 53 03 82 30 (hverdager kl 9–15). I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling.
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Trufilotten

Globus Teater – Vilde SøylandGlobus
og Cengiz
Teater
Nereid.
– Vilde Søyland og Cengiz Nereid.
Linda Rios. Maks 12 barn. Fra
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TEATER: To dukker bor
TEATER:
inne i To
et dukkerRamona
bor
inne
i
et
Skram og Tone Hulbækmo. Fra
Skram
3 år.og Tone Hulbækmo. Fra 3 år.

Foto: Håvard Steensen/Helge Reistad

DRAMA

Foto: Martin Iversen

Foto: Stina G. Karlsen

Foto: Martin Iversen

Foto: Ingar Sørensen

Foto: Ingar Sørensen

Foto: Jørn Lavoll

Foto: Jørn Lavoll

Foto: Ramona Sulen

Udo og Ella

DRAMA

DRAMA

ADRESSE:
ADRESSE:
Barnas kulturhus, Kalmargaten
Barnas kulturhus,
6.
Kalmargaten 6.

DRAMA

Foto: Tove K. Breistein

PÅMELDING:
PÅMELDING:
barnaskulturhus@bergen.kommune.no
barnaskulturhus@bergen.kommune.no
eller 53 03 82 30 (hverdager
ellerkl53
9–15).
03 82 30 (hverdager kl 9–15).
PRISER:
PRISER:
Forestillinger og festivaler
Forestillinger
kr. 50, pr. barn.
og festivaler kr. 50, pr. barn.
Formidlingsprogram (visuell
Formidlingsprogram
kunst, drama (visuell kunst, drama
og arkitektur) er gratis. og arkitektur) er gratis.

FESTIVAL

Foto: Tove K. Breistein

FESTIVAL

Foto: Jonas Duus

Rød nese

FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING

Foto: Jonas Duus

ese

Foto: Ramona Sulen

FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING

RomRom
for inntrykk
for inntrykk

Foto: Stina G. Karlsen

rogram
Program
barnehager
barnehager
vårenvåren
2019
2019

Lakenskrekk Lakenskrekk På havets bunnPå havets bunn
ors kongehus
Farmors kongehus

Tre ruiner

Det Stille Teateret. Fra 1 år. Det Stille Teateret. Fra 1 år.
Good Time Charlie. Fra 3 år. Good Time Charlie. Fra 3 år.
de Adele. Fra 3 år. Lys Levende Adele. Fra 3 år.

Maks 15 barn. Linda Rios. Oppmøte
Maks 15v/Mariabarn. Linda Rios. Oppmøte v/MariaMan 11.2.–tors 14.2. kl 10–13.Man
Lys Levende
11.2.–torsAdele.
14.2. kl 10–13. Lys Levende Adele.
kirken. Fra 4 år.
kirken. Fra 4 år.
Fra 5 år. Utfyllende program Fra
kunngjøres
5 år. Utfyllende
senere.program kunngjøres senere.

I vår kafé kan medbragt mat
I vår nytes.
kafé kan medbragt mat nytes.
Plassbestilling.
Fre26.2.–28.2.
22.3. kl 10klog10.
11.30 og man
Fre25.3.
22.3.klkl10.
10 og 11.30 og man 25.3. kl 10.Plassbestilling.
(vinterferien) Tirs,
26.2.–28.2.
ons, tors.
kl 10.
(vinterferien)
l 10 og 11.30 og man
Fre28.1.
25.1.klkl11.30.
10 og 11.30 og Tirs,
man ons,
28.1.tors.
kl 11.30.

avTEATER:
diktet Inspirert av diktet
Energisk
& blues
Energisk
om lak
rhythm &TEATER:
blues omInspirert
lak
R: Tenk å plutselig
TEATER:
få enTenk å plutselig
få rhythm
en
«På havets
bunn står«På
skutene»
havets av
bunn står skutene» av
enskrekk,
sølehopping,
enskrekk,
jojotroll,
sølehopping,
jojotroll,
nge som gjestekte
i huset
konge
sitt!
som
I gjest
i huset sitt!
I
Inger Hagerup,
Inger
tattHagerup,
med
blir en tatt med
mirakelkur og
mirakelkur
som og om treneren
som blir en
figurteaterforestillingen
denne figurteaterforestillingen
får
fårom treneren
på enned
ordløs
i visuell reise ned i
har tørna.
Tekstene er
harpåtørna.
vest Tekstenepåeren
påordløs
vest visuell reise
om alt det rare
vi høre
som skjed
om alt det rare
som skjed
havdypet.
Glitrende fiskestimer
havdypet. Glitrende fiskestimer
landsdialekt
er lette og sangene
er lette
elveste kong Olav
de dakom
selveste
på konglandsdialekt
Olav kom påog sangene
stryker
stryker
duverforbi, maneten duver
synge beste
med på. Heråfinnes
syngebåde
med på. Her
finnesforbi,
bådemaneten
hjemme hos Adeles
besøk beste
hjemme hosåAdeles
sakte
medville
bølgene og
sakte
en sjenert
med bølgene og en sjenert
positivt
humor,innhold,
ville
mye
humor,
e på Voss. Basert
foreldre
på Adele
på Voss. Basert
påinnhold,
Adele myepositivt
eremittkreps
fram fra våger seg fram fra
sprell
fri fantasi.
på bluesgitareremittkreps
og fri fantasi.våger seg
illedbok.
Duus’ billedbok. sprell på bluesgitar og
sitt skjulested.
sitt skjulested.

LitteraturfestBARN:
LitteraturfestBARN:
& Omega Alfa & Omega
Tirs, ons, tors. 26.3.–11.4. kl Tirs,
10–11.15.
ons, tors. 26.3.–11.4. Alfa
kl 10–11.15.

En gang var Lavranskirken,
En gangMaria
var Lavranskirken, Maria
Fred er tema for åretsFred
festival.
er tema for årets festival.
Gildeskåle og Katarinahospitalet
Gildeskåle og Katarinahospitalet
Farfars bombekrater Farfars
er en sterk
bombekrater er en sterk
viktige bygninger i byen.
viktige
Gjennom
bygninger i byen. Gjennom
og viktig forestilling,og
basert
viktigpåforestilling, basert på
dramatisk lek og fortelling
dramatisk
kom
lek og fortelling kom
Adele Lærum Duus’ Adele
bok om
Lærum
sin Duus’ bok om sin
mer vi nærmere bysamfunnet
mer vi nærmere
på
bysamfunnet på
farfars opplevelser under
farfarsandre
opplevelser under andre
1200tallet. Som byens
1200tallet.
fremste Som byens fremste
verdenskrig. Etter forestil
verdenskrig.
lingen Etter forestillingen
menn og kvinner måmenn
vi finne
ogen
kvinner må
finne
en
blirvidet
forfattersamtale,
blir det
samt
forfattersamtale, samt
løsning på et dilemma.
løsning på et dilemma.
utstilling med Elisabeth
utstilMosengs
ling med Elisabeth Mosengs

us og Robyn
Pling Vaken Pling Vaken Himmelspringaren
Rasmus og Robyn
Himmelspringaren
Leketøys
Leketøys
ker kongen
besøker kongen
Fre 8.3. kl 10 og 11.30 og man
Fre
11.3.
8.3.klkl11.30.
10 og 11.30 og man
Fre 29.3.
11.3. kl 10
11.30.
og 11.30 og man
Fre1.4.
29.3.
kl kl
11.30.
10 og 11.30 og Fre
man3.5.
1.4.klkl1011.30.
og 11.30 og man
Fre
6.5.
3.5.
kl kl
10.10 og 11.30 og man 6.5. kl 10.

Krabatene – Irene Ahnéll og Krabatene
Mette Scarth
– Irene Ahnéll og
Adele
Mette
Lærum
ScarthDuus og Monika
Adele
Solheim.
Lærum Duus og Monika
Gabrielle
Solheim.
Barth og Monika Solheim.
Gabrielle
Fra
Barth
1 år.og Monika Solheim. Fra 1 år.
l 11.30. Anne Tronsmo
Man Haugland
4.2. kl 11.30.
og Anne Tronsmo
Haugland
Tønseth.
Fra 3 år.og
Tønseth. Fra 3 år.
Fra 3 år.
Fra 3 år.
ronsmo Haugland.Ragnhild
Fra 3 år. Tronsmo Haugland. Fra 3 år.

TEATER: Bobo og EiaTEATER:
og deresBobo og Eia og deres
TEATER: Klara driverTEATER:
mammaen
Klara driver
TEATER:
mammaen
«Himmelspringaren»
TEATER: «Himmelspringaren»
magiske
univers
er
fylt
magiske
med farger
univers er fylt med farger
K: Rasmus Svarttrost
MUSIKK:og
Rasmus Svarttrost
og med alle
sin til vanvidd
sin små
til vanvidd
og
med Figurteater
alle små ogbasert påFigurteater
Sissel
basert og
på fantasifulle
Sissel
lyder.
og
Sammen
fantasifulle
er lyder. Sammen er
Rødstrupe skal
Robyn
til Fugle
Rødstrupe skal
tilpåskudd
Fugle for ikke
store
store
å sove.
påskudd for ikke
Horndals
å sove.
bok med samme
Horndals
navn.
bok med de
samme
navn.
fryktløse
oppdagere
de
i
fryktløse
en
verden
oppdagere i en verden
for å motta medalje.
kongen for
På å mottaMen
medalje.
På ting skjer
merkelige
Men merkelige
på
tingDet
skjer
lillepålilla lammetDet
blirlille
utstøtt
lilla lammet
blirenda
utstøtt
som
er
ganske
som
ny
for
enda
dem.
er
ganske ny for dem.
ennom den store
veienskogen
gjennom denKlaras
store skogen
rom.
Klaras rom.
fra flokken. Hun er ikke
fra flokken.
som de Hun erForestillingen
ikke som de er en hyllest
Forestillingen
til
er en hyllest til
de bl.a. Fossekallen
møter de
som
bl.a. Fossekallen som
andre. Men når den farlige
andre. Kvass
Men når denleken,
farlige
Kvass
nysgjerrigheten
leken,
og
barnets
nysgjerrigheten
og barnets
mret for barnebarna
er bekymret
sine for barnebarna sine
kjeften kommer viserkjeften
«Lilla»kommer
mot. viser
«Lilla»
mot.
evne
til
undring.
evne
til
undring.
n som har fått
ogen
Elgen
plastikk
som har fått en plastikk
pose i geviret sitt.

DRAMA
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Foto: Marit Espeland

Foto: Marit Espeland

Foto: Lars Opstad

Foto: Lars Opstad

FORESTILLINGFORESTILLING
VISUELL KUNST
VISUELL KUNST DRAMA

tegninger fra boken.tegninger fra boken.
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FESTIVAL
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FORESTILLINGFORESTILLING

eviret sitt.

Tre ruiner

Lysmesterne Retten er satt Retten er sattMiddelalderfortellinger
Tjener! En kopp
Tjener!
kaffe, En kopp
Lysmesterne
kaffe,
Middelalderfortellinger
takk!
takk!
Tirs, ons, tors 5.3.–28.3. kl 10.
Tirs, ons, tors 5.3.–28.3. klTirs,
10. ons, tors 7.5.–23.5. kl 10–11.30.
Tirs, ons, tors 7.5.–23.5. klFre
10–11.30.
26.4. og man 29.4. kl 10–11.15.
Fre 26.4. og man 29.4. kl 10–11.15.

Produksjon: Nasjonalmuseet.Produksjon:
Linda Rios Nasjonalmuseet.
og
Elisabeth
Linda Slaattelid
Rios og og LindaElisabeth
Rios.
Slaattelid og Linda
Rios. Barth, Sindre T. Westgård
Gabrielle
Gabrielle
ogBarth,
Linda Sindre T. Westgård og Linda
Fre 24.5. kl 10 og 11.30 og man
Fre27.5.
24.5.klkl10.
10 og 11.30 og Elisabeth
man 27.5.Slaattelid.
kl 10.
Maks 10Elisabeth
barn pr gruppe.
Slaattelid. Maks Oppmøte:
10 barn prTårnplass.
gruppe. Maks 10
Oppmøte:
barn. FraTårnplass.
5 år.
MaksRios.
10 barn.
år.
Fra 4Fra
år. 5Utfyllende
program
Rios. Fra
kunngjøres
4 år. Utfyllende program kunngjøres
Siv Ødemotland og Katrine Heggstad.
Siv Ødemotland
Fra 1 år.
og KatrineFra
Heggstad.
4 år. Fra 1 år.
Fra 4 år.
senere.
senere.

En vikingskatt er funnet
En vikingskatt
på havets er funnet på havets
TEATER: Bella har sin
TEATER:
egen veske
Bella harHva
sin egen
veske
har lyset
å si forHva
de rom
har vi
lyset å si for
de rom
vi er uenighet
3 romom
og 3hvem
fortellere3tar
rom
deg
og 3 fortellere tar deg
bunn
og det
bunnom
oghvem
det er uenighet
fylt med overraskelser!
fylt Isa
medviloverraskelser!
ha
vil ha framtrer
lever Isa
i? Hvordan
lever rom
i? Hvordan
og
framtrer
rom
og
tilbake
til
middelalderens
tilbake
helter
til middelalderens helter
som har rett på finnerlønn.
som harDette
rett på finnerlønn. Dette
samme veske. Innholdet
samme
inspir
veske. Innholdet
inspir
bygninger
i dagslys, bygninger
skumring i dagslys,erskumring
og
bragder.
Forestillingen
og
bragder.
er
en Forestillingen er en
en sak for loven. Men,
er enhva
saker
for loven. Men, hva er
erer til lek. Her har de
erer
funnet
til lek.
sol
Her harog
dekunstig
funnet belysning?
sol
ogVikunstig
leker belysning?
Vi
leker
del
av
kulturminnefestivalen
del
av
kulturminnefestivalen
en lov og hvorfor er den
en lov
så og
viktig?
hvorfor er den så viktig?
briller og sugerør ogbriller
Bella inviter
og sugerør og
Bella
inviter
med
lysets
påvirkning
med
på lysets
form og
påvirkning
og
«Ruiner, hull
«Ruiner,
hemme
hull og andre hemme
I en på
av form
Tinghusets
rettssaler
I en av Tinghusets
ven
rettssaler
venog andre
er Isa til å leke mygg.er Isa til å leke mygg.
arkitektur.
arkitektur.
ligheter».
ligheter».
ter en historie som skal
ter en
fortelles
historie som skal fortelles
og et problem som må
og diskuteres.
et problem som må diskuteres.
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BARNEHAGEPROGRAM HØSTEN 2018
BARNAS
KULTURHUS

FORESTILLING

Fre 26.10. kl 10 og 11.30 og man 29.10. kl 10.
Open Window Theatre – Dominika Minkacz-Sira.
Fra 3 år.

Fre 30.11. kl 10 og 11.30, man 3.12. kl 11.30,
fre 7.12. kl 10 og 11.30, man 10.12. kl 11.30 og
fre 14.12. kl 10 og 11.30. Lys Levende Adele.
Fra 3 år.

TEATER: Lussi er en perfekt
jente. Ikke bare er hun høflig,
men også pen, flink og snill. Hun
er så perfekt at hun en dag blir
usynlig. Basert på Gro Dahles
bok.

FORESTILLING

TEATER: Kom i julestemning
med denne koselige forestillingen
basert på Alf Prøysens fortelling.
Teskjekjerringas jul byr på raske
kostymeskift, figurspill, fysisk
teater, humor og løssluppen lek
med roller.

DRAMA

KUNSTAKTIVISME MED
KjARTan – 0.5 OG 0.6
Tirs–tors 23.10.–1.11. kl 10–11 og kl 11.30-12.30.
Kunstpilotene – Annette Marandon.
Maks 10 barn pr gruppe. Fra 4 år.

Makerspace kunst. La fantasien få
frie tøyler. Bygg, omskap og mal
med hele kroppen. Inspirert av
multikunstneren- og kunstaktivisten KjARTan Slettemark maler
vi med mopper og bygger skulpturer av skrot og plast.

FESTIVAL

DNS

EN

N

FORESTILLING

TEATER: En musikalsk sirkusforestilling. Vil Sango og Sjongline
finne svaret på hvor den beste
sjongleringstingen er?

TESKJEKJERRINGA

GE

N

TO HUNDRE OG
SEKSTINI DAGAR
Fre 31.8. kl 10 og 11.30. Roald Kaldestad og
Roy Førland. Fra 3 år.

MUSIKK: Musikkforestilling om
vennskap og savn ved flytting.
Regnet er gjennomgangstema.
Forestillingen er basert på Roald
Kaldestads bok med samme
navn.

FORESTILLING

FARMORS KONGEHUS

REVEENKA

UNDER HUS OG GATE

BarneBIFF

Fre 21.9. kl 10 og 11.30, man 24.9. kl 11.30,
fre 19.10. kl 10 og 11.30 og man 22.10. kl 11.30.
Lys Levende Adele. Fra 3 år.

Fre 2.11. kl 10 og 11.30 og man 5.11. kl 11.30.
Haldis Bårdsen, Ugo Santangelo og Elisabeth
Vannebo. Fra 3 år.

Man 1.10.–tors 4.10. kl 10–12.30.
Hele festivalprogrammet kommer i egen folder.
Følg også med på våre nettsider. Fra 3 år.

TEATER: Tenk å plutselig få en
ekte konge som gjest i huset sitt!
I denne figurteaterforestillingen
får vi høre om alt det rare som
skjedde da selveste kong Olav
kom på besøk hjemme hos Adeles
besteforeldre på Voss. Basert på
Adele Duus sin nyeste billedbok.
Urpremiere og boklansering!

MUSIKK: Eventyrlig stund med
Asbjørnsen og Moes fortellinger i
jazzversjon.

Tirs, ons, tors. 28.8.–20.9. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/
brønnen inne på Bryggen. Maks antall barn: 15.
Fra 4 år.

FORESTILLING

FORESTILLING

Under hus og gate ligger hemmelige fortellinger om byen slik
den en gang var. I Norges aller
første rådhus ble Magnus Lagabøtes bylov håndhevet. Byhistorie
formidlet på en leken måte inne i
rådhusruinene.

DRAMA

TRUFILOTTEN

ASTRID & EG

BAKGÅRDSSKATTER

RETTEN ER SATT

Fre 7.9. kl 10 og 11.30 og man 10.9. kl 11.30.
Globus Teater – Vilde Søyland og Cengiz Nereid.
Fra 3 år.

Tirs 9.10.–tors11.10. (høstferien) kl 10.
Krabatene – Irene Ahnéll, Leslie Egerer og
Mette Scarth Tønseth. Fra 3 år.

Fre 9.11. kl 10 og 11.30 og man 12.11. kl 10 og
11.30. Andreas Roksvåg, Piero Issa og
Ane Evjen Gjøvåg. Fra 3 år.

Tirs, ons, tors 27.11.–6.12. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn. Fra 5 år.

TEATER: En mystisk skapning
som ingen har sett før, en Trufilott er i nærheten. Naturforskeren
Lonnie har alltid ønsket å møte en
Trufilott og er ivrig etter å få forsket på den. Hvordan møter man
noen som er veldig annerledes
enn en selv? Og kan man lære
noe av hverandres ulikheter?

TEATER: Bli kjent med forfatteren bak Pippi, Emil, Marikken og
Karlson på taket. Astrid Lindgren
var et eventyr i seg selv.

DANS: I denne fysiske forestillingen som finner sted på 1950-tallet,
tar vi dere med inn i en verden
med fengende musikk, sjokkerende myke ledd, paradishopping
på hendene og akrobatikk i mors
klesvask. Breaking og samtidsjazz er smeltet sammen til et nytt
og spennende uttrykk.

I en av Tinghusets rettsaler venter
en historie som skal fortelles og
et problem som må diskuteres;
En vikingskatt er funnet på havets
bunn og det er uenighet om hvem
som har rett på finnerlønn. Barn
tar på seg rollen som meddommere og bestemmer hva som er
rett i en sak.

EN
GE

TEATER: Klara driver mammaen
sin til vanvidd med alle små og
store påskudd for ikke å sove.
Men merkelige ting skjer på
Klaras rom. Urpremiere og
boklansering!

Fre 14.9. kl 10 og 11.30 og man 17.9. kl 11.30.
Teater Okolo – Karin Destainville Dammen og
Darina Cizkova. Fra 3 år.

SNILL

GA
TE
N

Fre 17.8. kl 10 og 11.30, man 20.8. kl 11.30,
Fre 24.8. kl 10 og 11.30 og man 27.8. kl 11.30.
Krabatene – Irene Ahnéll og Mette Scarth
Tønseth. Fra 3 år.

HATTER OG
TRYLLESTAVER

TE
AT
ER

PLING VAKEN

Barnas egen filmfestival. Visning
av norske og internasjonale perler,
samt filmer laget av barnehagebarn sammen med filmskapere.
Ulike animasjonsverksteder, samt
utstilling.

FESTIVAL

Scenekunstfest BARN:
«SCUBA»
Man 19.11.–tors 22.11. kl 10–12.30.
Open Window Theatre – Dominika Minkacz-Sira.
Hele festivalprogrammet kommer i egen folder.
Følg også med på våre nettsider. Fra 2 år.

TEATER: «Den lille store reisen»,
Den nysgjerrige lille fuglen Kiwi
oppfyller drømmen om å fly i en
vakker luftballong. Den svever
høyere og høyere opp til månen
og stjernene.

Rom for undring
ADRESSE: Kalmargaten 6. INFO: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus. FØLG OSS på Facebook
PRISER: Forestillinger og festivaler kr. 50,- pr. barn. Formidlingsopplegg (visuell kunst, arkitektur og drama) er gratis.
PÅMELDING: Tlf.: 53 03 82 30 (hverdager kl 9–15) eller e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling.

ROMROM
FORFOR
KVALITET
KVALITET

FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING

E LARVEN LILLE LARVENHOPPENDE MUS
HOPPENDE MUS
MORGONFROSKEN
HEAVYKATTENHEAVYKATTEN
MORGONFROSKEN
IMETT ALDRIMETT Fre 23.2. kl 10 og 11.30 og man
Fre26.2.
23.2.klkl11.30.
10 og 11.30 og Fre
man16.3.
26.2.klkl1011.30.
og 11.30 og man
Fre19.3.
16.3.klkl11.30.
10 og 11.30 og Fre
man13.4.
19.3.klkl1011.30.
og 11.30 og man
Fre16.4.
13.4.klkl11.30.
10 og 11.30 og man 16.4. kl 11.30.

Alveslottet Dukketeater – Anita
Alveslottet
Berge. Fra
Dukketeater
3 år.
– Anita
Morgonfrosken
Berge. Fra–3Annlaug
år.
Børsheim,
Morgonfrosken
Ingemund
– Annlaug Med
Børsheim,
Roald Kaldestad,
Ingemund Roy Ole
Med
Førland
Roaldog
Kaldestad,
Stig
Roy Ole Førland og Stig
l 10 og 11.30 og man
Fre22.1.
19.1.klkl10.
10 og 11.30 og man 22.1. kl 10.
Askeland, Mari Skeie Ljones.Askeland,
Fra 3 år. Mari Skeie Ljones.
Lundblad-Sandbak.
Fra 3 år.
Fra 3 år. Lundblad-Sandbak. Fra 3 år.
Dukketeater – Anita
Alveslottet
Berge. Fra
Dukketeater
1 år.
– Anita Berge. Fra 1 år.

TEATER: I trestubben
TEATER:
bor LilleI trestubben bor LilleMUSIKK:
Konsert omMUSIKK:
de storeKonsert om
MUSIKK:
de store
Det er ikkeMUSIKK:
lett å spille
Det er ikke lett å spille
Mus
og
familien
hans.
Mus
Alle
og
haster
familien
hans.
Alle haster
R: Lille LarvenTEATER:
Aldrimett
Lille Larven Aldrimett
spørsmålene:
Universet,
spørsmålene:
ensomUniverset,
tøff
heavymusikk
ensomnår
tøff
ingen
heavymusikk
kan
når ingen kan
fra det
til det andre.
fra det
Bare
ene til det andre. Bare
t elsket av små
harog
vært
store
elsket av små
ogene
store
het
og
kjærlighet,
men
het
også
og
kjærlighet,
om
men
spille
også
trommer
om
og
gitaristen
spille
trommer
og
gitaristen
LilleMus
stopper opp.
LilleMus
Når hanstopper
en
opp. Når han en
enerasjoner. iAlveslottet
flere generasjoner.
Alveslottet
vær
og
vind,
fugl
og
frosk.
vær
og
vind,
fugl
og
tenker
frosk.
på
alt
annet
enn
tenker
bandet.
på
alt
annet
enn bandet.
dag hører
lyden fra den
dagmektige
hører lyden fra den mektige
eater formidler
Dukketeater
den kjenteformidler
den kjente
Musikken
er
en
fin
blanding
Musikken
av
er
en
fin
Et
blanding
musikalsk
av
møte
med
Et
musikalsk
Heavymøte
med
Heavyelven,
han at det elven,
er på tide
vet han at det er på tide
e fortellingenog
med
kjære
humor
fortellingen
medvet
humor
norsk
folkemusikk,
viser
norsk
og
folkemusikk,
pop.
katten,
viser
og
Discodansemusa
pop.
katten,
og
Discodansemusa
og
å dra.
På veien møterå vi
dra.
spenPå veien møter vi spenme – og et parog
innlagte
varme – og et par
innlagte
Tekstene
er
hentet
fra
Tekstene
boken
er
hentet
Pinnsvinet
fra
boken
Phillip.
Pinnsvinet
Phillip.
nende lyder fra verdens
nende
mektigste
lyder fra verdens mektigste
kelser.
overraskelser.
«Når Morgonfrosken«Når
syng»
Morgonfrosken
av
syng» av
instrumenter.
instrumenter.
Per Olav Kaldestad. Per Olav Kaldestad.

Barnehager
Barnehager
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HIMMELSPRINGAREN
HIMMELSPRINGAREN
TEATERGARDEROBEN
TEATERGARDEROBEN
DIY MED MURAKAMI
DIY MED MURAKAMI
0.3 OG 0.4
0.3 OG 0.4
Fre 27.4. kl 10 og 11.30 og man
Fre30.4.
27.4.klkl11.30.
10 og 11.30 og Fre
man8.6.
30.4.
kl 10
kl 11.30.
og 11.30 og manFre
11.6.
8.6.klkl11.30.
10 og 11.30 og man
Tirs–11.6.
torskl
16.1.–1.2.
11.30. kl. 10–11.30.
Tirs– tors 16.1.–1.2. kl. 10–11.30.

Krabatene – Irene Ahnell, Ramona
Krabatene
Sulen
– Irene
og Ahnell, Adele
Ramona
Lærum
SulenDuus
og og Monika
Adele
Solheim.
Lærum Duus og Monika
LindaSolheim.
Rios. Maks 15 barn. FraLinda
3 år. Rios. Maks 15 barn. Fra 3 år.
Tirs–tors 6.3.–15.3. kl 9.45–10.45
Tirs–tors
og 11.15–12.15.
6.3.–15.3. kl 9.45–10.45 og 11.15–12.15.
Lykke K. Moen. Fra 3 år.
Lykke K. Moen. Fra 3 år. Fra 3 år.
Fra 3 år.
Kunstpilotene – Annette Marandon.
Kunstpilotene – Annette Marandon.
Møte med det magiske
Møte
rommet.
med det magiske
Maks 10rommet.
barn pr gruppe. Fra Maks
3 år. 10 barn pr gruppe. Fra 3 år.

MUSIKK: En mikromusikal
MUSIKK:
omEn
vårmikromusikal
TEATER:om
«Himmelspringaren»
vår
TEATER: «Himmelspringaren»
Vi går inn, ser, lytter,Vioppdager
går inn, ser,
og lytter, oppdager og
venn katten! Bli medvenn
på enkatten!
mor- Bli med
Figurteater
på en morbasert påFigurteater
Sissel
basert opplever.
på Sissel En lek tar form.
opplever.
FargeEn lek tarModelleringsform. Farge- og tekstilverksted.
Modellerings- og tekstilverksted.
som og musikalsk reise
somi og
kattenes
musikalsk Horndals
reise i kattenes
bok med samme
Horndals
navn.
bok med rike
samme
navn.
stoffer,
kostymer,
rike
hatter
stoffer,
og kostymer,
hatter
og kunstneren
Bli kjent
med
Bli kjent med kunstneren
verden. Møt gamle Jeronimus,
verden. Møt gamle Det
Jeronimus,
lille lilla lammetDet
blirlille
utstøtt
lilla lammet
blir utstøttstår klargjenstander
gjenstander
til bruk.
står klar
til bruk.sitt særegne
Murakami
Murakami
form- sitt særegne formskumlekatten Gropius,
skumlekatten
danseGropius,
fra flokken.
danse- Hun er ikke
fra flokken.
som de Hun erDramatisk
ikke som de
lek og fortelling.
Dramatisk lek og fortelling.
språk inspirert av japansk
språk manga
inspirert av japansk manga
pusen Bellarus og depusen
fisefine
Bellarus og andre.
de fisefine
Men når den farlige
andre. KvassMen når den farlige Kvassog anime. Gamle bamser
og anime.
får nytt
Gamle bamser får nytt
perserpusene.
perserpusene.
kjeften kommer viserkjeften
«Lilla»kommer
mot. viser «Lilla» mot.
liv og med plastelinaliv
lager
og med
vi enplastelina lager vi en
stor soppskulptur. stor soppskulptur.
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FESTIVAL

FESTIVAL

Våren Våren
2018 2018

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
MISS TATI OG VENNER
MISS TATI OG VENNER

LitteraturfestBARN:
LitteraturfestBARN:
RETTEN ER SATT
RETTEN ER SATT
Alfa
& Omega Alfa & Omega
Tirs, ons, tors 20.2.–22.2 og 6.3.–15.3.
Tirs, ons, tors 20.2.–22.2 og
6.3.–15.3.

l 10 og 11.30 og man
Fre29.1.
26.1.klkl10.
10 og 11.30 og Tirs–tors
man 29.1.(vinterferien)
kl 10.
27.2.–1.3.
Tirs–tors
kl 10.(vinterferien) 27.2.–1.3. kl 10.
Irene Ahnéll /Krabatene.
Av og med
FraIrene
1 år. Ahnéll /Krabatene.
Miss Tati, Liliana
Fra 1 år.Palanca, Ivar
Miss
Thormodsæter
Tati, Liliana Palanca, Ivar Thormodsæter
og Eirik Blåsternes. Fra 3 år.og Eirik Blåsternes. Fra 3 år.PRISER: Forestillinger og
PRISER:
festivaler
Forestillinger
kr. 50,- pr. og
barn.
festivaler kr. 50,- pr. barn.

kl 10–11.30. Elisabeth Slaattelid
kl 10–11.30.
og LindaElisabeth
Rios.
Slaattelid og Linda Rios.
12.2.–tors
Man Fra
12.2.–tors
3 år. 15.2. kl 10–12.30. Fra 3 år.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10Oppmøte:
barn. FraTårnplass.
5 år.
MaksMan
10 barn.
Fra 5 15.2.
år. kl 10–12.30.

Formidlingsopplegg (visuell
Formidlingsopplegg
kunst, arkitektur
(visuell
og drama)
kunst,
erarkitektur
gratis.
og drama) er gratis.
R: En ordløs og
TEATER:
musikalsk
En ordløs og musikalsk
MUSIKK:
Barna
blir
med
MUSIKK:
på
en
Barna
blir
med
på
en
ing for de minste.
forestilling
Ingre-for de minste. IngrePÅMELDING:
PÅMELDING:
30 (hverdager
Tlf kl
539-15)
03 82eller
30 (hverdager kl 9-15) eller
reise fra hip-hop
musikalsk
til reise fra hip-hop
til Tlf 53 03 82
; Jakten på en
dienser;
rød nese,
Jakten på musikalsk
en rød nese,
e-post:
barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
e-post:
barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
R&B og med
house. – Musikk
R&Ber
ogterapi
house. – Musikk er terapi
pennende kofferter
noen spennende
med
kofferter
i
livet
sier
Miss
Tati.
Hun
i
livet
skrivsier
Miss Tati. IHun
skrivkelser i, småoverraskelser
sirkusnumre i, små sirkusnumre
vår kafé kan medbragtI mat
vår kafé
nytes.
kan
Plassbestilling.
medbragt mat nytes. Plassbestilling.
er
sin
egen
musikk,
og
er
sin
henter
egen
musikk,
og
henter
med musikk og
ogkropp.
lek med musikk og kropp.
inspirasjon fra alle stilarter
inspirasjon
hun fra alle stilarter
hun
ADRESSE:
KalmargatenADRESSE:
6.
Kalmargaten 6.
liker for å lage sitt eget
liker
musifor å lage sitt eget musiINFO.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
INFO.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
kalske uttrykk.
kalske uttrykk.

ØVERKONSERT
SJØRØVERKONSERT
JUBELBLUES MED
JUBELBLUES EN
MED
LITEN REGNDRÅPE
EN LITEN REGNDRÅPE
DEN MAGISKE SKOGEN
DEN MAGISKE SKOGEN
PIRAYA & MED
PIRATA
PIRAYA &GOOD
PIRATA
TIME CHARLIE
GOOD TIME CHARLIE
Fre 6.4. kl 10 og 11.30 og manFre
9.4.
6.4.
kl kl
10.10 og 11.30 og man
Fre 20.4.
9.4. klkl10.
10 og 11.30 og man
Fre23.4.
20.4.klkl10.
10 og 11.30 og man 23.4. kl 10.

Alveslottet Dukketeater – Anita
Alveslottet
Berge. Fra
Dukketeater
1 år.
– Anita
Kompani13
Berge.v/Jan
Fra 1Holden,
år.
Jorunn
Kompani13
Lullau v/Jan
og Holden, Jorunn Lullau og
11.30. Grethe Mikaelsen
Man 5.2.ogkl 11.30. Grethe Mikaelsen
Fre 9.3. kl og
10 og 11.30 og manFre
12.3.
9.3.klkl11.30.
10 og 11.30 og man 12.3. kl 11.30.
Robin Jacobsen. Fra 1 år. Robin Jacobsen. Fra 1 år.
ad Knudstad. Fra 3Gard
år. Frostad Knudstad. Fra
Good
3 år.Time Charlie – Arle Hjelmeland,
Good TimeSteinar
Charlie – Arle Hjelmeland, Steinar
MUSIKK:
små ører.Stor lyd for små ører.
Karlsen, Einar Olsson og Morten
Karlsen,
Skage.
Einar Olsson og Morten
Skage.Stor lyd forMUSIKK:
TEATER:lyder
I Den magiske
TEATER:
skogen
I Den magiske skogen
Fra 3 år.
Fra 3 år.
Barna får møte spennende
Barna får
lyder
møte spennende

K: Bli med påMUSIKK:
en fartsfylt,
Bli med på en fartsfylt,
lever mange
av naturens
levermerkemange av naturens merkespilt på noen av verdens
spiltvakreste
på noen av verdens
vakreste
stisk og musikalsk
humoristisk
reise i og musikalsk reise i
lige og
morsomme
vesener.
lige og morsomme vesener.
MUSIKK: Har du noen
MUSIKK:
gang fått
Har du noen
gang fått sammen
instrumenter,
instrumenter,
med
rim
sammen
med
rim
rnes verden. Vi
sjørøvernes
garantererverden. Vi garanterer
og mellom
Under
trær
mose
og og mellom trær og
Kjøpedilla, møtt en Rotekonge,
Kjøpedilla, møtt enog
Rotekonge,
regler om vann ogog
sol,
regler
vær om
og vann Under
og sol, mose
vær og
angfaktor, innslag
høy allsangfaktor,
av
innslag av
steiner titter de fremsteiner
og overrastitter de frem og overraseller vært Forelsket uten
eller åvært
vite Forelsket
utennatt
å vite
vind,
og
dag.
vind,
natt
og
dag.
world-music,cirkus,
folklore,
world-music, folklore,
ker med sine morsomme
ker med
sprell.
sine morsomme sprell.
om det? Good Time Charlie
om det?tar
Good Time Charlie tar
oll og morsomme
rock’n’roll og morsomme
Figurteaterforestilling
Figurteaterforestilling
som utforsom utforpublikum med på enpublikum
oppstemtmed
og på en oppstemt og
rhistorier.
sjørøverhistorier.
sker form og innhold.sker form og innhold.
inkluderende bluesreise.
inkluderende bluesreise.

våre nettsider og i egen folder.
våre nettsider og i egen folder.

FORESTILLINGFORESTILLING

DRAMA

DRAMA

DRAMA

DRAMA
Polardronningen fra «Elias og jakten
på havets gull». © Filmkameratene.

FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING

I Krabatenes
forestilling
I Krabatenes
«Astrid forestilling «Astrid
En vikingskatt er funnet
En vikingskatt
på havets er funnet
på havets
&
eg»
blir
vi
kjent
med
&
eg»
forfatteren
blir vi kjent med forfatteren
bunn og det er uenighet
bunnom
oghvem
det er uenighet om hvem
bak
Pippi,
Marikken,
bak
Emil
Pippi,
og
Marikken, Emil og
som har rett på finnerlønn.
som har
Dette
rett på finnerlønn. Dette
Karlson på taket. DetKarlson
blir også
på taket. Det blir også
er en sak for loven. Men,
er enhva
sakerfor loven. Men, hva er
verksteder og utstilling
verksteder
med Tonje
og utstilling med Tonje
en lov og hvorfor er den
en lov
så og
viktig?
hvorfor er den så viktig?
Bøe Birkelands fotografier
Bøe Birke
av fiklands fotografier av fikI en av Tinghusets rettsaler
I en av Tinghusets
venter
rettsaler
venter
tive oppdagelsesreisende
tive oppdagelsesreisende
kvinner.
kvinner.
en historie som skal en
fortelles
historie
ogsom skal fortelles og
program kunngjøres
Utfyllende
senere
program
på kunngjøres senere på
et problem som må diskuteres.
et problem som måUtfyllende
diskuteres.

TRE
RUINER
EVENTYRET OMEVENTYRET
MAJA
OM
MAJA

TRE RUINER MUNKELIV

MUNKELIV

FESTIVAL

FESTIVAL

Polardronningen fra «Elias og jakten
på havets gull». © Filmkameratene.

Foto: Øystein Grutle Haara

Foto: Øystein Grutle Haara
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FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING
FORESTILLINGFORESTILLING

ROMROM
FORFOR
KOMMUNIKASJON
KOMMUNIKASJON

MusikkfestBARN:
LYDig
MusikkfestBARN:
LYDig

Man
31.5. kl 10–12.30.
Man
Fra
28.5.–tors
3 år.
31.5. kl 10–12.30. Fra 3 år.
Fre 4.5. kl 10 og 11.30 og manFre
7.5.
4.5.
kl kl
11.30.
10 og 11.30 og man
Tirs,7.5.
ons,kltors.
11.30.
10.4.–26.4. kl Tirs,
10–11.15.
ons, tors. 10.4.–26.4. Tirs,
kl 10–11.15.
ons 5.6.–13.6. og man, tirs,
Tirs,ons
ons18.6–20.6.
5.6.–13.6. og man,
tirs,28.5.–tors
ons 18.6–20.6.
Elisabeth
Moberg
m/band. Elisabeth Moberg m/band.
Torbjørn Netland, Edvard Mjanger
Torbjørn
og Netland, Edvard Mjanger
Linda Rios.
og Oppmøte v/Mariakirken.
Linda Rios.
Fra Oppmøte
4 år.
v/Mariakirken.
kl 9.45–11.Fra
Elisabeth
4 år. Slaattelid
kl 9.45–11.
og LindaElisabeth
Rios.
Slaattelid
og Linda
Rios.
Mats Mæland Jensen. Illustrasjoner
Mats Mæland
av Gunvor
Jensen. Illustrasjoner av Gunvor
Oppmøte: Hordaland Kunstsenter,
Oppmøte:
Klosteret
Hordaland
17. Kunstsenter, Klosteret 17.
Rasmussen. Fra 3 år.
Rasmussen. Fra 3 år.
Fra 4 år.
Fra 4 år.
Bli med på en musikalsk
Bli med
reisepå en musikalsk reise

En gang var Lavranskirken,
En gangMaria
var Lavranskirken, Maria
gjennom kjente og kjære
gjennom
barnefilkjente og kjære barnefilGildeskåle og Katarinahospitalet
Gildeskåle og Katarinahospitalet
MUSIKK: Konsertforestilling
MUSIKK:hvor
Konsertforestilling hvor
I middelalderen tronetI middelalderen
Munkeliv
tronet
Munke
liv musikken
mer.
Opplev
mer.
fra
Opplev
Kamilla
musikken fra Kamilla
viktige bygninger i byen.
viktige
Gjennom
bygninger i byen. Gjennom
et eventyr blir formidlet
et eventyr
gjennom
blir formidlet gjennom
kloster på Nordnes, med
kloster
blompå Nordnes,ogmed
blomTyven,
Gråtass, Karsten
og Tyven,
og Gråtass, Karsten og
dramatisk lek og fortelling
dramatisk
komlek og fortelling komfortelling, illustrasjoner
fortelling,
og improillustrasjoner og improstrende hager og grønne
strende
marker.
hager og grønne
Petra, marker.
Jakten på Nyresteinen,
Petra, Jakten på Nyresteinen,
mer vi nærmere bysamfunnet
mer vi nærmere
på
bysamfunnet på
samt
Elias
samt Elias og Knerten-filmene.
visert musikk. Musikken
visertvarierer
musikk. Musikken varierer
I dag er det hus, vei, Ifortau
dag erogdet hus, vei,
fortau
og og Knerten-filmene.
1200-tallet. Et dilemma
1200-tallet.
finner Et dilemma finner
DetGjennom
blir ogsålek
lyd-dusj,
Det
filmløype,
blir også lyd-dusj, filmløype,
mellom låter, improviserte
mellomstrekk
låter, improviserte strekk
parkeringsplass her.parkeringsplass
Gjennom lek
her.
sin løsning når vi gårsin
innløsning
i Marianår vi går inn i Maria
karaoke-scene,
karaoke-scene, quiz m.m.
og lydkulisser.
og lydkulisser.
og fortelling blir barna
og kjent
fortelling
medblir barna
kjent med quiz m.m.
Gildeskåle som byens
Gildeskåle
fremste som byens fremste
klosterets plasseringklosterets
og betyd-plassering
og betydUtfyllende
program kunngjøres
Utfyllende
senere
program
på kunngjøres senere på
menn og kvinner. menn og kvinner.
ning i byen.
ning i byen.
våre nettsider og i egen folder.
våre nettsider og i egen folder.
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FORESTILLING

EN LITEN REGNDRÅPE

HIMMELSPRINGAREN

ALT & INGENTING

Fre 18.8. kl 10 og 11.30 og man 21.8. kl 10.
Alveslottet Dukketeater. Fra 1 år.

Fre 8.9. kl 10 og 11.30. Adele Lærum Duus og
Monika Solheim. Fra 3 år.

Fre 22.9. kl 10 og 11.30 og man 25.9. kl 10.
Dukkenikkerne/Monika Solheim og Jan Holden.
Fra 1 år.

MUSIKK: Stor lyd for små ører.
Barna får møte spennende lyder
spilt på noen av verdens vakreste
instrumenter, sammen med rim
og regler om vann og sol, vær og
vind, natt og dag.

PREMIERE!
TEATER: «Himmelspringaren»
Figurteater basert på Sissel
Horndals bok med samme navn.
Det lille lilla lammet blir utstøtt
fra flokken. Hun er ikke som de
andre. Men når den farlige Kvass
kjeften kommer viser «Lilla» mot.

TEATER: Alt og Ingenting bor på
stranden. Noen dager skjer det
nesten ingenting. Andre dager
skyller havet opp alt mulig rart og
da kan alt skje. En ordløs historie
om alt og ingenting.

FORESTILLING

PETRONELLA
SUPERHELT
Fre 20.10. kl 10 og 11.30 og man 23.10. kl 11.30.
Gabrielle Barth. Fra 3 år.

TEATER: Den tidligere sirkus
klovnen Petronella er tilbake
med en helt ny forestilling. På sin
høyst personlige måte utforsker
hun hva det vil si å være med
menneske og hvordan en kan
klare å hjelpe når det trengs.

FORESTILLING

ISSUN BOSHI
Fre 3.11. kl 10 og 11.30 og man 6.11. kl 11.30.
Karin Stautland og Mai Goto. Fra 3 år.

TEATER: Japansk folkeventyr om
en veldig liten samurai. Selv om
han er liten utenpå er han en stor
gutt inni. Vi får være med ham på
reisen ut i den store verden.

FORESTILLING

TESKJEKJERRINGAS
JUL

TEGN MED MIRÓ
0.1 OG 0.2

Fredager 1.12. og 8.12. kl 10 og 11.30 og
mandager 4.12. og 11.12. kl 11.30.
Av og med Lys levende Adele. Regi: Annicke
Gill. Musikk: Hallvard Lærum. Fra 3 år.

Tirs, ons, tors 24.10.–02.11. kl 10-11 og kl
11.30-12.30. Maks 12 barn. Annette Marandon/
Kunstpilotene. Fra 3 år.

TEATER: Teskjekjerringa har det
fryktelig travelt. Det er jo så mye
som skal gjøres ferdig til jul! Men
det er ikke så lett å få alt gjort når
hun plutselig blir så lita som ei
teskje.

Barnehager

FORESTILLING

VISUELL KUNST

Bli kjent med kunstneren Miró
sin strek. Med piperensere og
garn broderer vi figurer inspirert
av kunstnerens univers og med
tegneverktøy slipper vi oss løs i
rommet og fyller vegger, tak og
gulv med tegning.

DRAMA

RETTEN ER SATT
Tirs, ons, tors. 17.10.–26.10. og 5.12–7.12.
kl 10–11.30. Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Fra 5 år. Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

En vikingskatt er funnet på havets
bunn og det er uenighet om hvem
som har rett på finnerlønn. Dette
er en sak for loven. Men, hva er
en lov og hvorfor er den så viktig?
I en av Tinghusets rettsaler venter
en historie som skal fortelles og
et problem som må diskuteres.

FESTIVAL

Issun Bochi

Verdens mellomste fisk. Ill.: Cathinka Tanberg

Høsten 2017

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

HYSJ
Fre 25.8. kl 10 og 11.30 og man 28.8. kl 11.30.
Nils Are Drønen, Snorre Bjerck og
Frank Jacobsen. Fra 3 år.

Man 2.10.–tors 5.10. kl 10–12.30. Fra 3 år.
Hele festivalprogrammet kommer i egen folder.
Følg også med på våre nettsider.

PRISER: Forestillinger og festivaler kr. 50, pr. barn.
Formidlingsopplegg (visuell kunst, arkitektur og drama) er gratis.

MUSIKK: Fra første sekund Frank,
Snorre og Nils plukket opp sine
første par med trommestikker har
de blitt hysjet på av foreldre, ven
ner, naboer, lærere og dirigenter.
Nå er det nok! Trommisene tar
saken i egne hender og spiller så
høyt de vil – feite grooves og høye
symbalcrash. Ikke mere HYSJ!

Barnas egen filmfestival. Visning
av norske og internasjonale per
ler, samt filmer laget av barne
hagebarn sammen med filmska
pere. Ulike animasjonsverksteder
med LivLaga, samt utstilling og
verksted med fokus på filmskaper
Lotte Renigers produksjon.

PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 915) eller
epost: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
I vår kafé kan medbragt mat nytes (plassbestilling).
ADRESSE: Kalmargaten 6.
INFO.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

DRAMA

FESTIVAL

Foto: Øystein Grutle Haara

FORESTILLING

BarneBIFF

LOS BOXOS MAGIKOS

HOPPENDE MUS

MISS TATI OG VENNER

RØD NESE

Fre 1.9. kl 10 og 11.30 og man 4.9. kl 10.
Krabatene. Fra 1 år.

Fre 15.9. kl 10 og 11.30 og man 18.9. kl 11.30.
Alveslottet Dukketeater – Anita Berge. Fra 3 år

Tirs–tors 10.10.–12.10. kl 10.
Miss Tati, Liliana Palanca, Ivar Thormodsæter
og Eirik Blåsternes. Fra 3 år.

Fre 27.10. kl 10 og 11.30 og man 30.10. kl 10.
Av og med Irene Ahnéll /Krabatene. Fra 1 år.

TEATER: Leken sirkusforestilling
for de minste. Klovnene Rosita og
Pepito tar barna med seg inn i en
magisk sirkusverden med virtuos
sjonglering, vakre såpebobler,
mye musikk og små fornøyelige
klovnenumre fremført på en myk
og forsiktig måte

TEATER: I trestubben bor Lille
Mus og familien hans. Alle haster
fra det ene til det andre. Bare
LilleMus stopper opp. Når han en
dag hører lyden fra den mektige
elven, vet han at det er på tide
å dra. På veien møter vi spen
nende lyder fra verdens mektigste
instrumenter.

MUSIKK: Barna blir med på en
musikalsk reise fra hiphop til
R&B og house. Miss Tati skriver
sin egen musikk, og hun henter
inspirasjon fra alle stilarter hun
liker for å lage sitt eget musikalske
uttrykk.

TEATER: En ordløs og musikalsk
forestilling for de minste. Ingre
dienser; Jakten på en rød nese,
noen spennende kofferter med
overraskelser i, små sirkusnumre
og lek med musikk og kropp.

TO HUNDRE OG
SEKSTINI DAGAR

TRE BØTTER TIL
VASKEPOTT

Fre 24.11. kl 10 og 11.30 og man 27.11. kl 11.30.
Roald Kaldestad og Roy Førland. Fra 3 år.

Fre 15.12. kl 10 og 11.30.
Irene Ahnéll/Krabatene. Fra 3 år.

MUSIKK: Forestilling basert på
Kaldestads bok med samme
navn. Den handler om vennskapet
mellom to små unger, en gutt og
ei jente, og tankene til gutten når
jenta flytter. Regnet og savnet er
gjennomgangstema.

TEATER: Rett før hun måtte gifte
seg med eventyrprinsen kysset
hun en magisk frosk og ble, til
sin store glede, trollet om til vas
keekte kjerring. Men, prinsen og
den gode fé har slått seg sammen
og funnet henne. Hun står nå i
fare for å bli prinsesse til evig tid.

UNDER HUS OG GATE
Tirs, ons, tors. 29.8.–28.9. kl 10–11.15.
Gabrielle Barth, Elisabeth Slaattelid og Linda
Rios. NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/brønnen inne på Bryggen. Maks antall
barn: 15. Fra 4 år.

Under hus og gate ligger hem
melige fortellinger om byen slik
den en gang var. I Norges aller
første rådhus ble Magnus Laga
bøtes bylov håndhevet. Byhistorie
formidlet på en leken måte inne i
rådhusruinene.

SCENEKUNSTFEST
BARN: SCUBA
Fre, man, tirs og ons 10.11.–15.11. kl 10–12.30.
Andreas Roksvåg, Ane Gjøvåg, Piero Issa. Fra 3 år.
Hele festivalprogrammet kommer i egen folder.

Bakgårdens skatter, barnelekene,
hvor er de blitt av? Forestillingen
«Bakgårdsskatter» tar oss med
tilbake til 1950tallet – til en
verden med fengende musikk, lek
og akrobatikk. Påfølgende danse
verksteder med aktørene.

ROM FOR KUNSTØYEBLIKK ROM FOR KUNSTNERE
FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

FORESTILLING

EN LITEN REGNDRÅPE

HOPPENDE MUS

EVENTYRET OM MAJA

ORDFABRIKKEN

ORNETTE FOR UNGENE

BOBO, EIA OG BESØKET

Fre 20.1. kl 10 og 11.30 og man 23.1. kl 10.
Alveslottet Dukketeater. Fra 1 år.

Fre 10.2. kl 10 og 11.30 og man 13.2. kl 11.30.
Alveslottet Dukketeater. Fra 3 år.

TEATER: Indiansk legende om
LilleMus og familien hans. Alle
haster fra det ene til det andre.
Bare LilleMus stopper opp. Når
han en dag hører lyden fra den
mektige elven, vet han at det er
på tide å dra. På veien møter
vi spennende lyder fra verdens
mektigste instrumenter.

Fre 24.2. og i vinterferien; tirs 28.2, ons 1.3. og
tors 2.3. kl 10 og 11.30. Av og med Adele Duus
og Monika Solheim. Basert på en bok av
Agnès De Lestrade. Fra 4 år.

Fre 17.3. kl 10 og 11.30 og man 20.3. kl. 10.
Kjetil Møster, Stein Urheim, Jon Hegre og
Nils Are Drønen. Fra 4 år.

MUSIKK: Stor lyd for små ører.
Barna får møte spennende lyder
spilt på noen av verdens vakreste
instrumenter, sammen med rim
og regler om vann og sol, vær og
vind, natt og dag.

Fre 17.2. kl 10 og 11.30 og man 20.2. kl 11.30.
Torbjørn Netland, Edvard Mjanger og Mats
Mæland Jensen. Eventyret er lest inn av Claus
Sellevold og illustrert av Gunvor Rasmussen.
Fra 3 år.

Fre 12.5. kl 10 og 11.30, man 15.5. kl 10,
fre 19.5. kl 10 og 11.30, og man 22.5. kl 10.
Gabrielle Barth, Monika Solheim og Sebastian
Eilertsen. Fra 1 år.

TEATER: Konsertforestilling hvor
et eventyr blir formidlet gjennom
fortelling, illustrasjoner og improvisert musikk. Musikken varierer
mellom låter, improviserte strekk
og lydkulisser.

FORESTILLING

TEATER: I denne forestillingen
kjøper innbyggerne de ordene
de har råd til. Noen har derfor et
stort, rikholdig ordforråd, mens
andre ikke har råd, og må plukke
opp ord som andre har mistet
eller kastet.

Ordfabrikken

TOMLANE OPP
Man 30.1. kl 11.30. Stein Urheim (gitar/sang),
Frank Jakobsen (trommer/sang), Per Jørgen
sen (trompet/perk/sang). Fra 3 år.

MUSIKK: En lekende, musikalsk
«berg og dalbane-tur», hvor det
legges vekt på variasjon i musikalske elementer som dynamikk,
tempo, abstrakt/konkret musisering og rytmikk. Barna får også
prøve seg som medmusikanter/
komponister.

FORESTILLING

Barnehager

FORESTILLING

MUSIKK: Kombinasjon av tradisjonsrike barnesanger og Ornette
Colemans lekne melodier, der
improvisasjon står sentralt.
Barna får være med på klanginstrumenter og elektroniske
samplingbokser spesiallaget for
prosjektet.

FORESTILLING

TEATER: Ny forestilling i det
spennende Leketøys-universet.
Om du har møtt Bobo og Eia før
vet du at de elsker å leke med alt
de har rundt seg. Nå har de visst
fått besøk, for det dukker opp
spennende lyder og nye ting både
her og der.

FORESTILLING

FESTIVAL

Litteraturfest BARN:
ALFA & OMEGA
Man 24.4.–tors 27.4. kl 10–12.30. Fra 4 år.

Årets festival byr på fortellerforestilling med Marianne Stenerud
og verksteder med kunstnere.
I tillegg viser vi utstilling med
festivalkunstner Akin Duzakin og
hans fantastiske illustrasjoner.
Utfyllende program kunngjøres senere på våre
nettsider og i egen folder.

VISUELL KUNST

MED’N ALF I EVENTYRSKAUEN

TJENER, EN KOPP
KAFFE, TAKK!

SETT FRA VERDENSROMMET

Fre 24.3. kl 10 og 11.30 og man 27.3. kl. 11.30.
Tone Hulbækmo, Elisabeth Vannebo og Øyvind
Farmen. Fra 3 år.

Fre 9.6. kl. 10 og 11.30 og man 12.6 kl. 10.
Siv Ødemotland og Katrine Heggstad. Fra 1 år.

Tirs, ons, tors 9.5.–18.5. (Ikke 17. mai)
kl 9.4511.15 og kl 11.3013. Maks 12 barn.
Annette Marandon/Kunstpilotene. Fra 3 år.

MUSIKK: Vi har vært i «Drængstuen» og plukket sanger fra
Alf Prøysens skattekiste, og det er
blitt til en spennende konsert for
barn og voksne.

TEATER: Bella har sin egen veske
fylt med overraskelser! Isa vil ha
samme veske. Her har de funnet
solbriller og sugerør og Bella
inviterer Isa til å leke mygg.
Innholdet inspirerer til lek.

FORESTILLING

FESTIVAL

Se for deg Barnas Kulturhus som
en romstasjon for oppdagelser og
lek om romfart. Utstilling og verksted hvor vi utforsker liv på andre
planeter, tilrettelegger for menneskelig bosetting og registrerer
funn og data.

DRAMA

DRAMA

RETTEN ER SATT
Tirs, ons, tors 7.3.–16.3 og 9.–11. 5. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Fra 5 år.
Oppmøte: Tårnplass.

En vikingeskatt er funnet på
havets bunn og det er uenighet
om hvem som har rett på finnerlønn. Dette er en sak for loven.
Men hva er en lov og hvorfor er
den så viktig? I en av Tinghusets
rettsaler venter en historie som
skal fortelles og et problem som
må diskuteres.

DRAMA

TRE RUINER
Tirs–tors. 28.3.–6.4. og 18.4.–27.4. kl 10–11.15.
Linda Rios. Oppmøte v/Mariakirken. Fra 4 år.

I leken er alt mulig, og et dilemma finner sin løsning når vi går
inn i Maria Gildeskåle som byens
fremste menn og kvinner.
Gjennom undring, dramatisk lek,
fortelling og diskusjon kommer
vi nærmere bysamfunnet på
1200-tallet.

DRAMA

Våren 2017

SVEV
Man 6.2. kl 11.30. Kompani13 v/Jan Holden,
Steinar Thorsen og Jorunn Lullau. Musikk:
Gard Frostad Knudstad. Film: Marit Espeland.
Fra 3 år.

TEATER: En figurteaterforestilling om eksistensielle spørsmål
og menneskets utnyttelse av
naturen, fortalt uten ord med
objekter i poetiske og visuelle
bilder.

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
PRISER: Forestillinger og festivaler kr. 50,- pr. barn.
Formidlingsopplegg (visuell kunst, arkitektur og drama)
er gratis.
PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller
e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
I vår kafé kan medbragt mat nytes (plassbestilling).
ADRESSE: Kalmargaten 6.
INFO.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

LILLE LARVEN
ALDRIMETT

VI MUSISERER OG
DIRIGERER

Fre 10.3. kl 10 og 11.30 og man 13.3. kl 10.
Med Alveslottet Dukketeater. Fra 1 år.

Fre 31.3. kl 10 og 11.30 og man 3.4. kl. 11.30.
Bergen Impro Storband. Fra 3 år.

TEATER: Alveslottet Dukketeater
formidler den kjente og kjære
fortellingen med poesi, humor og
varme – og et par innlagte overraskelser.

MUSIKK: Medlemmer av Bergen
Impro Storband inviterer til
konsert der barna får prøve seg
som dirigenter, musikanter og
komponister.

Humorfest BARN

TEATERGARDEROBEN

MUNKELIV

Fre 5.5. kl 10 og 11.30. Et samarbeid mellom
Barnas kulturhus og Humorfest 2017. Fra 5 år.

Tirs, ons og tors. 24.1.–16.2. kl. 10.15–11.45.
Max 15 barn + voksne. Påmelding.
Linda Rios. Fra 3 år.

Tirs, ons 23.5–14.6. kl 9.45 –11.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Fra 4 år.
Oppmøte: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17.

Møte med det magiske rommet.
Vi går inn, ser, lytter, oppdager og
opplever. En lek tar form. Fargerike stoffer, kostymer, hatter og
gjenstander står klar til bruk.
Konstruksjon og oppbygging av
dramatisk lek og fortelling.

I programmet får klosteret atter
en plass i byen vår. Deltakerne
kommer tett på byens middelalderhistorie gjennom fortelling
og aktiv deltakelse der en også er
med på å plante en «klosterhage»
på Nordnes.

Humorfest 2017 har 5-års jubileum. Hva er da mer naturlig enn å
inkludere 5-åringene?
Utfyllende program kunngjøres senere – på våre
nettsider og i egen folder.

TILBUD TIL

BARNEHAGER
HØSTEN 2016

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
ROM FOR OPPLEVELSER
DRAMA

TEATER, DANS
OG MUSIKK

Foto: Oddleiv Apneseth

SOV SØTT HERR SPISS

JUBELBRUS

Fre 2.9. kl 10 og 11.30 og man 5.9. kl 11.30.
Lys Levende Adele – Adele Duus. Fra 3 år.

Fre 4.11. kl 10 og 11.30 og man 7.11. kl 11.30.
Good Time Charlie – Arle Hjelmeland, Steinar
Karlsen, Einar Olsson og Morten Skage. Fra 3 år.

TEATER Har du noen gang tenkt over
hvordan du sover? Den lille musa, herr
Spiss, får aldri sove lenge. Sammen med
professor Tue legger herr Spiss ut på en
farefull reise der han møter andre dyr som
sover helt annerledes enn ham selv. Blir
du med?

KØNTRI FOR KIDS
Fre 7.10. kl 10 og 11.30 og man 10.10. kl 11.30.
Køntri for Kids – Jørgen Sandvik, Endre Olsen og
Petter Folkedal. Fra 3 år.

MUSIKK Konsert med tre spilleglade
kåbboier fra Bergen og Stord …

KLOVNEN KLEM MØTER
DUKKEN BELLA BALLERINA
Fre 21.10. kl 10 og 11.30 og man 24.10. kl 11.30.
Karin Stautland. Fra 3 år.

TEATER De er begge på leting etter et
sirkus. Men blir de venner? Klarer de å
gjøre noen triks sammen?

MUSIKK Har du noen gang fått Kjøpe
dilla, møtt en Rotekonge, eller vært
Forelsket utan å vite om det? Good Time
Charlie vil presentere musikk fra de
bluesinspirerte platene «Draumeblues
og blåsus» og «Jubel og skrubbsår»,
med tekster av Arle Hjelmeland.
Publikum blir tatt med på ei oppstemt
og inkluderande bluesreise.

Foto: Øyvind Lyslo

TO HUNDRE OG SEKSTINI
DAGAR

RETTEN ER SATT
UNDER HUS OG GATE
Tirs, ons, tors. 6.9.–29.9. kl 10–11.15.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. NB! Oppmøte
utenfor Bryggen Tracteursted/brønnen inne på
Bryggen. Maks antall barn: 15. Fra 4 år.

I Bergen by 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 råd
hus. Herfra ble Magnus Lagabøtes bylov
håndhevet. Byhistorie formidlet på en le
ken måte inne i rådhusruinene.

Tirs, ons, tors. 29.11.–8.12. kl. 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Fra 5 år.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

I en av Tinghusets gamle rettsaler
venter en historie som skal fortelles og
et problem som må diskuteres. Hva er
en lov, hvordan kan vi avgjøre hva som er
rett og hvem bestemmer loven?
Formidling gjennom dramatisk lek,
muntlig fortelling og aktiv deltakelse i
Tinghusets rom.

FESTIVALER
«LUMO». Antje Heyn.

Fre 19.8. kl 10 og 11.30 og man 22.8. kl 11.30.
Roald Kaldestad og Roy Førland. Fra 3 år

MUSIKK Forestilling basert på Kalde
stads bok med samme navn. Den handler
om vennskapet mellom to små unger,
en gutt og ei jente, og tankene til gutten
når jenta flytter. Regnet og savnet er
gjennomgangstema.

Fre 9.9. kl 10 og 11.30. Tateratelieret – Boris Rodriguez Hauck og Glenn Sørskår. Fra 3 år.

LILLE LARVEN ALDRIMETT

SIRKUS Ut av en magisk koffert tryller
klovnen Pippo frem de vakreste sirkus
kunster. Han blir akkompagnert av et
trekkspill, som skaper stemning som
i en fransk middelhavsby. Til slutt kan
barna komme på scenen – danse taran
tella eller lage en menneskelig pyramide.

Fre 26.8. kl 10 og 11.30 og man 29.8. kl 11.30.
Alveslottet Dukketeater – Anita Berge. Fra 3 år.

TEATER I trestubben bor LilleMus og
familien hans. Alle haster fra det ene
til det andre. Bare LilleMus stopper
opp. Når han en dag hører lyden fra den
mektige elven, vet han at det er på tide å
dra. På veien møter vi spennende lyder
fra verdens mektigste instrumenter.

STOREBJØRN OG
LILLEBJØRN
Fre 30.9. kl 10 og 11.30 og man 3.10. kl 11.30.
Teater Uno. Fra 3 år.

TEATER Lillebjørn opplever alle barns
skrekk, nemlig å være alene, og å tro at
det er ens egen skyld at de voksne for
svinner.

Man 14.11.–tors 17.11. kl 9.45–12.
Barnas egen scenekunstfestival. Følg med på nettsider for oppdatert og detaljert program.

Forestilling: «Treet» Musikalsk figur
teater, for de aller minste, om livet i et
tre. Hva finnes i et tre? Hva skjer i et tre
i løpet av en dag? Rare figurer, farger,
former og forløp er laget for å skape
undring hos de aller minste, samtidig
som dette skal være en trygg og inspi
rerende arena for dem å oppleve
scenekunst for første gang.
Kompani13 – Jorunn Lullau, Jan Holden og Steinar
Thorsen. Musikk: Tarjei Vatne. Fra 1–3 år.

SOLO FOR TO

HOPPENDE MUS

SCENEKUNSTFEST BARN:
«SCUBA»

BarneBIFF

Fre 25.11. kl 10 og 11.30 og man 28.11. kl 10.
Alveslottet Dukketeater. Fra 1 år.

Man 19.9.–tors 22.9. kl 10–12.30. Fra 4 år.
Barnas egen filmfestival. Følg med på nettsider for
oppdatert og detaljert program.

TEATER En morsom og poetisk forestil
ling om den lille larvens vei til å bli
sommerfugl.

FRA EN KU’S DAGBOK

THOMAS OG ULVEN

Tirs 11.10–ons 13.10. kl 10 og 11.30. Teateratelieret.
Fra 4 år.

Fre 28.10 kl 10 og 11.30 og man 31.10. kl 11.30.
Arild Thomas Seim (gitar) og Sigurd Ulveseth (bass).
Fra 3 år.

MUSIKK Kua Fia lever som kyr flest:
et traust og trasig liv i fjøset. Dagene er
forutsigbare, rutinepreget og fryktelig
kjedelige. En natt drømmer Fia seg ut i
verden og opplever store eventyr:
Hun blir superstjerne i Stockholm,
cabarétsanger i Paris, hun taler kyrnes
sak i FN, ordner fred i hele verden og
mye mer.

MUSIKK Thomas og Ulven liker å finne
på mye rart med musikkinstrumentene
sine. De vet ikke alltid hva de skal spille,
det blir bare noe de finner på der og da.
Men å synge barnesanger med en litt ny
vri  det er noe av det kjekkeste de vet.
På konserten med Thomas og Ulven vil
barna få synge mange sanger de kan fra
før, men kanskje på en litt ny måte.

Opplevelsesrom: Et tre har mange rom.
En skog har enda flere. Bli med på en
reise i festivalskogens sanserom.
Eget festivalprogram kommer. Se også nettsider
for detaljert program.

Visning av norske og internasjonale
perler, samt filmer laget av barnehage
barn sammen med filmskapere. Ulike
verksteder og utstilling av skisser og
stillbilder fra filmene.

EVENTYRSKATTEN
Tirs, ons, tors 18.10.–2.11. kl 10.15–11.30. Linda
Rios. Fra 4 år. Maks 12 barn. Prod.: Nasjonalmuseet.

TESKJEKJERRINGAS JUL
Fredager 2.12., 9.12. og 16.12 kl 10 og 11.30 og
mandager 5.12. og 12.12. kl 11.30.
Av og med Lys levende Adele. Regi: Annicke Gill.
Musikk: Hallvard Lærum. Fra 3 år.

TEATER Teskjekjerringa har det frykte
lig travelt. Det er jo så mye som skal
gjøres ferdig til jul! Men det er ikke så
lett å få alt gjort når hun plutselig blir så
liten som ei teskje.

Møte med norske folkeeventyr formidlet
gjennom muntlig fortelling og musikk,
samt Werenskiolds og Kittelsens mest
kjente eventyrillustrasjoner. Her vil en
stifte bekjentskap med Askeladden, troll,
prinsesser og eventyrlige dyr.

PRISER:
Festivalpakke og forestillinger kr. 50,– pr. barn.
Formidlingsopplegg (drama) er gratis.
PÅMELDING:
Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 915) eller
epost: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
I vår kafé kan medbragt mat nytes (plassbestilling).
ADRESSE:
Kalmargaten 6.
MER INFORMASJON:
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Alfa & Omega. Illustrasjon: Festivalkunstner Sissel Horndal.

TILBUD TIL

BARNEHAGER
VÅREN 2016

Rom for oppdagelser

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

FORESTILLINGER

MJAU
Fre 16.1. kl 10 og 11.30 og man 18.1. kl 11.30.
Forestillingen er inspirert av musikalen «Cats» og
T.S. Eliot’s bok «Å nærme seg en katt». Musikk:
Leslie Egerer. Manus/sangtekster: Krabatene/Irene
Ahnéll. Med Irene Ahnéll, Andreas Holt og Hilde A.
Hagesæter. Fra 3 år.

FORESTILLINGER

SOLO FOR TO

POTETENS PARADEMARSJ

HYSJ

Man 8.2. kl 10 og 11.30. Teateratlieret/
Boris Rodriguez Hauck og Glenn Sørskår. Fra 3 år.

Fre 26.2. kl 10 og 11.30 og man 29.2. kl 11.30. Figurteater med Kompani 13 – Jorunn Lullau, Jan Holden
og Steinar Thorsen. Fra 3 år.

Tirs, ons, tors 29.3–31.3. kl 10 og 11.30. Nils Are
Drønen, Snorre Bjerck og Frank Jacobsen. Fra 3 år.

TEATER Ut av en magisk koffert tryller
klovnen Pippo frem de vakreste sirkuskunster. Han blir akkompagnert av
trekkspill, som skaper stemning som i
en fransk middelhavsby. Etter forestillingen kan barna komme på scenen og
danse tarantella eller lage en menneskelig pyramide.

DE SMÅ TING – KLOVNEN
OG DUKKEN

MUSIKK En mikromusikal om vår
venn katten! Bli med på en morsom og
musikalsk reise i kattenes verden - og
møt gamle Jeronimus, skumlekatten
Gropius, dansepusen Bellarus, de fisefine perserpusene og mange flere!

REGNBUEKRÅKEN
Fre 22.1. kl 10 og 11.30 og man 25.1. kl 11.30. Alveslottet Dukketeater. Fra 3 år.

TEATER Vil den mest fargerike og sangglade fuglen i skogen våge å ofre alt for
å redde vennene sine? Inspirert av en
gammel indiansk legende.

TEATER En aktuell forestilling om menneskerettigheter. I forestillingen møter
du Lisa, som er ventebarn på syvende
året i asylmottak. Lisa finner en bok!
Det er grunnloven ...

MUSIKK «Hysj» er det ordet en som
spiller trommer hører oftest. Fra første
sekund Frank, Snorre og Nils plukket
opp sine første par med trommestikker
har de blitt hysjet på av foreldre, venner,
naboer, lærere og dirigenter. Nå er det
nok! Trommisene tar saken i egne hender
og spiller så høyt de vil – feite grooves og
høye symbalcrash. Ikke mer HYSJ!

Fre 1.4. kl 10 og 11.30 og man 4.4. kl 11.30.
Karin Stautland/Kaya Productions. Fra 3 år.

EN NATT I FEBRUAR
LYDGROTTEN
Fre 12.2. kl 10 og 11.30 og man 15.2. kl 11.30.
BIT20 Ensemble. Fra 3 år.

MUSIKK Magisk forestilling med
BIT20 Ensemble. I Lydgrotten bor
Klingeling, Mester blåsefis, Professor
Bom Ching og Magiker Pling Plong.
De lager musikk, men trenger hjelp av
barna til å fullføre verket sitt.

Fre 4.3. kl 10 og 11.30 og man 7.3. kl 11.30. Av Staffan
Göthe. Med Krabatene – Andreas Holt, Irene Ahnéll
og Harald O. Nødtvedt. Fra 4 år.

TEATER En varm og humoristisk forestilling om viktigheten av å våge å møte
sine tanker, til og med de skumle og
ubehagelige. En liten gutt prøver å sove,
men blir liggende å gruble. Med dybde,
humor og litt poesi skildrer skuespillerne
det som skjer inne i guttens hode denne
søvnløse natten. Kreative, redde, triste,
tøffe og glade tanker flyr rundt.

Fre 29.1. kl 10 og 11.30 og man 1.2. kl 11.30.
Alveslottet Dukketeater. Fra 3 år.

TEATER Ulven har lyst på geitekilling til
middag, men finner fort ut at det ikke er
noen spøk å skulle overliste geitemor. En
akkurat passe skummel forestilling for
barn mellom 2 og 8 år. Det spennende
eventyret av Grimm blir formidlet ved hjelp
av teaterdukker, fortelling og musikk.

ASKELADDEN
Fre 19.2. kl 10 og 11.30 og man 22.2. kl 11.30.
Tubabaluba – Ramona Sulen, Elisabeth Vannebo og
Tarjei Vatne. Fra 3 år.

MUSIKK Med utgangspunkt i de norske
folkeeventyrene møter vi en heks, en pannekake, en prinsesse og et sultent troll. Et
stykke fullt av humor, varme, vennskap –
og nykomponert musikk.

EVENTYRET OM MAJA
Fre 11.3. kl 10 og 11.30 og man 14.3. kl 11.30. Med
Torbjørn Netland, Edvard Mjanger og Mats Mæland
Jensen. Fra 4 år. Illustrasjon: Gunvor Rasmussen.

MUSIKK Konsertforestilling hvor et
eventyr blir formidlet gjennom fortelling,
illustrasjoner og improvisert musikk.
Musikken varierer mellom låter, improviserte strekk og lydkulisser.

NATURENS LYDVERDEN

VINTERBILDE

Man 9.5. og fre 13.5. kl 10 og 11.30. Terje Isungset,
perkusjon. Fra 3 år.

Tirs, ons, tors 19.1–4.2 kl 09.30–10.45. Linda Rios.
Fra 4 år.

MUSIKK Kan musikken snakke?
Eller: kan vi snakke gjennom musikken?
Kan en stein bli til et musikkinstrument?
Må du være musiker for å spille musikk?
Vi har ingen svar, men konserten med
Terje Isungset bygger på kommunikasjon og gjensidig tillit mellom utøver og
lytter. Publikum og naturinstrumentene
er med på å påvirke hvordan denne konserten blir. PS: Ta med store ører!

Den hollandske maleren Hendrick
Avercamp levde for 400 år siden. Han
elsket vinteren og skildret folkelivet ute
på isen. Hendrick var født døvstum, men
selv om han verken kunne høre eller
snakke, malte han bilder av mennesker
som snakker og bråker.

DRAMA

TRE RUINER
LEKETØYS

TEATER 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. Forestillingen er en liten hyllest til
leken, nysgjerrigheten og barnets evne
til undring. Etter forestillingen får barna
komme opp på scenen og delta i leken.

FESTIVAL

HANSADAGENE

Foto: Kaupo Kikkas

TEATER Om den lille dukken og den
store klovnen – og hvordan de skal få til
ting sammen.

Fre 8.4. kl 10 og 11.30, man 11.4. kl 10 og
man 18.4. kl 10 og 11.30. Gabrielle Barth og
Monika Solheim. Fra 1–3 år.

ULVEN OG DE SYV
GEITEKILLINGENE

ARKITEKTUR

Tirs, ons, tors. 12.4.–28.4. kl 10–11.15. Linda Rios.
Oppmøte v/Mariakirken. Maks 15 barn. Fra 4 år.

Litt gjemt, nesten glemt? En gang var
Lavranskirken, Maria Gildeskåle og
Katarinahospitalet viktige bygninger
i byen. Gjennom undring, dramatisk
lek, fortelling og diskusjon kommer vi
nærmere bysamfunnet på 1200-tallet.
I leken er alt mulig, og et dilemma finner
sin løsning når vi går inn i Maria Gildeskåle som byens fremste menn og
kvinner.

Litteraturfest BARN:
«Alfa & Omega»
Man 25.4.–tors 28.4. kl 10–12.30. Fra 4 år.
I samarbeid med Litteraturhuset og
Bergen Offentlige Bibliotek.

«SNILL»: Forestilling for barn og voksne
basert på den populære boken «Snill» av
Gro Dahle. Med Open Window Theatre/
Dominika Minkacz – Sira.
ALFA & OMEGA-UTSTILLINGEN:
Illustrasjoner av festivalkunstner
Sissel Horndal.
«SJABLONG/STEMPELTRYKK»:
Male og trykkeverksted med Hedvig S.
Thorkildsen.
«BOKINNBINDING»: Bokverksted med
Håkon Holm-Olsen.

DEN SYNGENDE TØRRFISK
Fre 3.6., fre 10.6., man 13.6. og tirs 14.6. kl 10 og 11.30.
Av og med Sagatruppen. Fra 4 år.

En teaterkonsert som hyller den nydelige
og velsmakende skreien som hvert år
svømmer fra Barentshavet minst 100 mil
for å finne romantikk og lykke i Lofoten, og
som er en del av vår historiske ryggrad.

TØRRFISK – BYENS SKATT
Uke 21–23. Programmet er et samarbeid med Bergen
Kobber- og Blikkenslagerlaug og Den Kulturelle
Bæremeisen. Fra 4 år.

Møt en ekte tørrfisk, en tidsvill hanseat, og
et laug med blikk og slag for fremtidens
tørrfisk. Vi får kjennskap til Hansatidens historie og undrer oss over nåtid
og fremtid, vi spør: Hva blir byens skatt i
fremtiden?

RETTEN ER SATT

Et formidlingsopplegg i tre deler:

Tirs, ons, tors 23.2–3.3. og 10.–12.5. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Fra 5 år.
Oppmøte: Tårnplass

Uke 21 og 22: «En hanseat inntar barnehagen».
Kan barna hjelpe en tidsvill hanseat og har de noe å
fortelle hverandre? Hanseaten forlater barnehagen
men en ekte tørrfisk blir igjen.

En vikingskatt er funnet på havets bunn
og det er uenighet om hvem som har
rett på finnerlønn. Dette er en sak for
loven. Men, hva er en lov og hvorfor er
den så viktig? I en av Tinghusets rettsaler venter en historie som skal fortelles
og et problem som må diskuteres.

Musikkfest BARN: «LYDig»
Tirs 24.5.–tors 26.5. kl 10–12. Fra 3 år.

Tema for årets festival er roots, bluegrass
og country. Gjennom konserter, musikkverksteder og interaktiv utstilling vil barn
få innblikk i sjangeren.

Uke 22 og 23: «Fremtidens tørrfisk – hva er det?».
Samtale og verksted på Barnas kulturhus der fremtidens tørrfisk blir laget.
9. juni: «Tørrfisk på byens fiskehjell». Barna går i
opptog med tørrfiskene de har laget, fra Barnas
kulturhus til fiskehjellen i byen.

Utfyllende program kunngjøres senere på
våre nettsider og i egen folder.

PRISER: Forestillinger og festivaler kr. 50,- pr. barn. Formidlingsopplegg (drama og arkitektur) er gratis.
PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
I vår kafé kan medbragt mat nytes (plassbestilling).
ADRESSE: Kalmargaten 6.
MER INFORMASJON: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
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DRAMA

TEATER, DANS
OG MUSIKK

ARKITEKTUR

FESTIVALER

Foto: Tor Erik H. Mathiesen

KNUTSEN OG LUDVIGSEN
Fre 21.8. kl 10 og 11.30 og man 24.8. kl 11.30.
Jørgen Sandvik (sang og diverse strengeinstrument),
Ivar Loe Bjørnstad (sang/bass/trommer) og Roald
Kaldestad (gitar og sang). Fra 3 år

MUSIKK Knutsen og Ludvigsen sitt univers når stadig nye generasjoner. De
underfundige tekstene, gjøgleriet og den
fengende musikken har fått stor plass
i vår kultur. Bli med å syng om grevling
og matpakker, ellediller og krokofanter.
Velkommen til en konsert med høy allsangfaktor!

DEI FIRE ÅRSTIDENE

DRAUMEBLUES

Fre 4.9. kl 10 og 11.30. og man 7.9. kl 11.30.
Ljudmil Nikolov og Kristian Børve. Fra 2 år.

Fre 30.10. kl 10 og 11.30 og man 2.11. kl 11.30.
Good Time Charlie (Arle Hjelmeland, Steinar
Karlsen, Einar Olsson og Morten Skage). Fra 3 år.

MUSIKK Vivaldis musikkverk er gjennomgående i hele denne ordløse forestillingen. Musikken gir assosiasjoner til
de ulike årstidene og dukkeførerne tar
i bruk ulike objekt og rekvisitter for å
sette i gang fantasien til barna.

NATTERGALEN
Fre 11.9. kl 10 og 11.30. skuespiller Karina Opdal,
fiolinist Jane Choi og harpespiller Marija Kadovic.
Fra 4 år.

MUSIKK Nattergalen synger de vakreste
toner, og keiseren får aldri nok av dens
melodi. Men nattergalen vil være ute i
det fri, og ikke sitte i et bur, slik keiseren
helst vil.

MUSIKK Good Time Charlie vil bl.a.
presentere musikk fra den bluesinspirerte platen «Draumeblues og blåsus»
med tekster av Arle Hjelmeland.
Publikum blir tatt med på ei oppstemt
og inkluderande bluesreise.
Foto: Øyvind Lyslo

Foto: www.peterlloyd.se

THOMAS OG ULVEN

CIRQUE ÉTOILE

Tirs, ons, tors 6.10.–8.10. kl 10 og 11.30. Konsert
med Arild Thomas Seim (gitar) og Sigurd Ulveseth
(bass) Fra 3 år.

Fre 16.10. kl 10 og 11.30 og man 19.10. kl 11.30.
Lost Birds Orchestra (Anne Eltard, Charlotte
Halberg og Elisabeth Vannebo). Fra 4 år.

MUSIKK Thomas og Ulven liker å finne
på mye rart med musikkinstrumentene
sine. De vet ikke alltid hva de skal spille,
det blir bare noe de finner på der og da.
Men å synge barnesanger med en litt ny
vri - det er noe av det kjekkeste de vet.
På konserten vil barna få synge mange
sanger de kan fra før.

MUSIKK Tre unge jenter ble en gang
glemt igjen av et omreisende sirkus etter
en opptreden i tivoli. De gikk en tur i den
fine gamle tivolihagen, men da de skulle
hjem igjen, kunne de ikke finne veien.
Nå har det gått 40 år og hele tiden har
jentene oppholdt seg i tivoli, bak spøkelsestoget, i en stor koffert. En musikalsk
historie hvor ungene blir invitert med inn
i historien.

Fre 28.8. kl 10 og 11.30 og man 31.8. kl 11.30.
Gabrielle Barth. Instruksjon: Nina Bendiksen.
Fra 4 år.

TEATER Har du noen gang følt deg
utenfor eller annerledes? Da har du
kanskje også følt slektskap med den
lille, stygge andungen til H.C. Andersen?
Det har Petronella. Hun pleier å være
klovn på sirkus Cyrano, men vil heller
fortelle historier.

I en av Tinghusets gamle rettsaler venter en historie som skal fortelles og et
problem som må diskuteres. Hva er en
lov, hvordan kan vi avgjøre hva som er
rett og hvem bestemmer loven? Formidling gjennom dramatisk lek, muntlig
fortelling og aktiv deltakelse i Tinghusets
rom.

UNDER HUS OG GATE

BarneBIFF

Tirs, ons, tors. Uke 15.9.–24.9. og 6.10.–15.10.
kl 10–11.15. Med Gabrielle Barth, Elisabeth
Slaattelid og Linda Rios. NB! Oppmøte utenfor
Bryggen Tracteursted/brønnen inne på Bryggen.
Maks 15 barn. Fra 4 år.

Tir 29.9.–tors 1.10. kl 10–12.30. Fra 4 år.

I Bergen by finnes hemmelige fortellinger
om byen slik den en gang var. Under hus
og gate er det fengsel, utskjenkingssted,
lager, rettslokale, ballsal - alt på samme
sted; i Norges aller første rådhus, et
hus for lov og rett. Formidling gjennom
dramatisk lek, spill, muntlig fortelling
inne i rådhuskjellerens ruin.

MUSIKK Romjulsdrøm er en leken og
varm forestilling! Det er en mulighet til å
samles og stresse ned i en ellers hektisk
førjulstid – og sammen finne roen og
drømme seg litt bort i Prøysens vidunderlige og fantasifulle univers.

Tirs, ons, tors 1–10.12 kl 10–11.15. Linda Rios. Fra 4 år.
Maks 12 barn.

Maleren Hendrick Avercamp kunne
hverken høre eller snakke, men han
malte bilder av mennesker som snakker
og bråker. Lag islykt og lek at vi går på
skøyter slik de gjorde for 400 år siden.
Dramatisering med utgangspunkt i
Avercamps «Vinterbilde» fra 1608.

MUSIKK Konsert der barna lytter og får
anledning til å gi uttrykk for sin opplevelse av musikken gjennom tegning, farger
og ord. På den måten tilegner barna seg
en personlig bevisstgjøring rundt det
å kunne uttrykke det de selv hører og
oppfatter individuelt.

TREVERK
Fre 23.10. kl 10 og 11.30 og man 26.10. kl 11.30.
thud! moving endangered spaces (Ingvill Espedal og
Mai Veronica Lykke Robles Thorseth). Fra 0–4 år.

DANS En morsom, var og luftig danseinstallasjon for småbarn. Variert dans,
sang og lydlandskap med vakre byggverk.

Eget festivalprogram kommer. Se også
nettsider for detaljert program.

VINTERBILDE

HVORDAN TEGNE MUSIKK
Man 12.10. kl 11.30. Øyvind Hegg-Lunde (trommer),
Martin Högberg (gitar), Torbjørn Netland (gitar).
Fra 3 år.

Barnas egen filmfestival. Visning av bl.a.
en norsk Oscar-nominert kortfilm, noen
internasjonale perler, samt filmer laget
av barnehagebarn sammen med filmskapere. Ulike verksteder og utstilling av
skisser og stillbilder fra filmene.

Fre 20.11. kl 10 og 11.30 og man 23.11. kl 11.30.
Krabatene (Hilde A. Hagesæter, Irene Ahnéll,
Leslie Egerer og Tarjei Vatne). Fra 3 år.

Fre 18.9. kl 10 og 11.30 og man 21.9. kl 11.30.
Eva Pfitzenmaier, Karen Eide Bøen, Stephan Meidell,
Øyvind Hegg-Lunde. Fra 2 år.

PETRONELLA OG DEN
STYGGE ANDUNGEN

Tirs, ons, tors. 25.8.–10.9. kl. 9.45–11. Elisabeth
Slaattelid og Linda Rios. Fra 5–8 år. Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

ROMJULSDRØM

TANZMACHER

MUSIKK Tanzmacher er et Bergensbasert
band som improviserer for barna sammen
med en danser på en ukonvensjonell
måte. De har et kunstnerisk fokus og
engasjement som lokker med seg barna
inn i en eventyrverden av spennende lyder,
rytmer og bevegelser.

RETTEN ER SATT

PRISER:
Forestillinger og festivaler kr. 50,- pr. barn.
Formidlingsopplegg (drama og arkitektur) er gratis.

TESKJEKJERRINGAS JUL
Fre 27.11., man 30.11., fre 4.12, man 7.12. og fre
11.12. Fredager kl 10 og 11.30. Mandager kl 11.30.
Av og med Lys levende Adele. Regi: Annicke Gill.
Musikk: Hallvard Lærum. Fra 3 år.

TEATER Teskjekjerringa har det fryktelig travelt. Det er jo så mye som skal
gjøres ferdig til jul! Men det er ikke så
lett å få alt gjort når hun plutselig blir så
liten som ei teskje.

PÅMELDING:
Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller
e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
I vår kafé kan medbragt mat nytes (plassbestilling).
ADRESSE:
Kalmargaten 6.
MER INFORMASJON:
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

SCENEKUNSTFEST BARN:
«SCUBA»
Man 9.11.–tors 12.11. kl 9.45–12. Fra 1–3 år.

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. Sammen er de
fryktløse oppdagere i en verden som
enda er ganske ny for dem.
Forestillingen er en liten hyllest til leken
og nysgjerrigheten, og vårt store ønske
om å bevare barnets undring.
Gabrielle Barth og Monika Solheim.

Opplevelsesrom: «I bøtter og spann» og
«Min lek er lastet med…»
Eget festivalprogram kommer. Se også
nettsider for detaljert program.

TILBUD TIL

BARNEHAGER
VÅREN 2015

PRISER: Festivalpakke og forestillinger kr. 50,. ANDRE TILBUD ER GRATIS.
PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 915) eller epost: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.

ROM FOR KREATIVITET

I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling. ADRESSE: Kalmargaten 6.

TEATER, DANS
OG MUSIKK

Fre 6.3. kl 10 og 11.30 og man 9.3. kl 11.30.
Alveslottet Dukketeater. Fra 3 år.

TEATER En sprelsk versjon av det
gamle Grimmeventyret, fortalt ved
hjelp av en sykkel, en mopp og vakre
silkemarionetter.

Fre 23.1. kl 10 og 11.30 og man 26.1. kl 11.30.
Alveslottet Dukketeater. Fra 1–5 år.

DRAUMAR

TEATER FIKSFAKS

Fre 13.2. kl 10 og 11.30 og man 16.2. kl 11.30.
Spel og Sprell. Tekst og musikk: Samarbeid mellom
Karina Opdal, Roy Ole Førland og Audun Humberset.
Visuelt uttrykk: John Cunningham. Fra 4 år.

Tirsdag 24.3. kl 1011.30. To forestillinger med
Dramaelever ved Fyllingsdalen vgs. Pause mellom
forestillingene. Fra 4 år.

MUSIKK Draumen tar meg med til
ein stad der alt kan skje … I eit leikent
univers av ord, lyd og bilete, blir små
og store invitert til å undra seg over kva
draumar er. Me drøymer jo så mangt, og
draumar kan vera både fine og skumle,
rare og heilt sprøe! Som forundrings
pakkar – du veit aldri kva du får…

ALF
REGNBUEKRÅKEN
Fre 30.1. kl 10 og 11.30 og man 2.2. kl 11.30.
Alveslottet Dukketeater. Fra 3 år.

TEATER Vil den mest fargerike og sang
glade fuglen i skogen våge å ofre alt for
å redde vennene sine? Inspirert av en
gammel indiansk legende.

... TEATER, DANS
OG MUSIKK

TORNEROSE

LILLE LARVEN ALDRIMETT

TEATER Lille Larven Aldrimett har vært
elsket av små og store i flere genera
sjoner. Alveslottet Dukketeater formidler
den kjente og kjære fortellingen med
poesi, humor og varme – og et par inn
lagte overraskelser.

Alfa & Omega. Ill.: Øyvind Torseter. Tekst: Kurt Johannessen.

Fre 20.2. kl 10 og 11.30. Figurteater med Boris
Rodriguez Hauck og Nina Haga. Fra 3 år.

T
TEATER Basert
AlfSPrøysens
sanger,
AVpåLY
kjente og ukjente, skaper de to dukke
spillerne de vakreste bilder av ulike
materialer; hatter, flasker, fjær, poteter,
kosedyr, ballonger, kasseroller og mye
mer.

TEATER Dramaelevene tar utgangspunkt
i barnelitteratur og presenterer deres
egne versjoner og tolkninger av innholdet.

Fre 13.3. kl 10 og 11.30 og man 16.3. kl 11.30. Ved
Jørgen Sandvik (sang og diverse strenginstrument),
Ivar Loe Bjørnstad (sang/bass/trommer) og Roald
Kaldestad (gitar og sang). Fra 4 år.

MUSIKK Knutsen og Ludvigsen sitt
univers når stadig nye generasjoner.
De underfundige tekstene, gjøgleriet
og den fengende musikken har fått stor
plass i vår kultur. Bli med å syng om
grevling og matpakker, ellediller og
krokofanter. Velkommen til en konsert
med høy allsangfaktor!

Tirs, ons, tors. 14.4.–30.4. kl 10– 11.15.
Med Linda Rios. Oppmøte v/Mariakirken. Fra 4 år.

Fre 12.6. kl 10 og 11.30 og man 15.6. kl 11.30.
Sagatruppen v/Muriel Sandberg, Monika Solheim,
Jarle Solheim. Produsert av Hordaland Fylkes
kommune, Rikskonsertene. Fra 3 år.

Tirs, ons, tors 10.3.–26.3. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Fra 5 år.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

Litt gjemt, nesten glemt? En gang var
Lavranskirken, Maria Gildeskåle og
Katarinahospitalet viktige bygninger i
byen. Gjennom undring, dramatisk lek,
fortelling og diskusjon blir ruinene rom
for menneskelig aktivitet og viser et
bysamfunn på 1200tallet. Presentasjon
av et dilemma som diskuteres inne i
Maria Gildeskåle.

DRAMA

Fre 6.2. kl 10 og 11.30 og man 9.2. kl 11.30.
Av Staffan Göthe. Med Krabatene/Andreas Holt,
Irene Ahnéll og Harald O. Nødtvedt. Fra 4 år.

Tirs, ons, tors 24.2.–26.2. kl 10 og 11.30. Figurteat
er med Kompani 13 (Jorunn Lullau, Jan Holden og
Steinar Thorsen). Fra 3 år.

TEATER En varm og humoristisk fore
stilling om viktigheten av å våge å møte
sine tanker, til og med de skumle og
ubehagelige. En liten gutt prøver å sove,
men blir liggende å gruble. Med dybde,
humor og litt poesi skildrer skuespil
lerne det som skjer inne i guttens hode
denne søvnløse natten. Kreative, redde,
triste, tøffe, skyldige og glade tanker flyr
rundt.

TEATER Forestillingen har form av en
vandring, som symbolsk går fra 1814
opp til i dag. Gjennom denne vandringen
møter de på vendepunktene grunnloven
har støtt på opp gjennom historien.

FESTIVALER

MUNKELIV

Tirs, ons, tors 27.1–19.2. kl 10–11.30. Linda Rios.
Fra 3 år. Max 15 barn + voksne.

Fre 20.3. kl 10 og 11.30 og man 23.3. kl 11.30.
MGM  En visuell kunstner, en scenekunstner og
en scenograf. Marit Espeland, Grethe Mikaelsen og
Marte Synnevåg. Fra 4 år.

MER INFORMASJON: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

ARKITEKTUR

Fre 10.4. kl 10 og 11.30 og man 13.4. kl 11.30.
BIT20 Ensemble. Av Ole Andre Farstad og
Trond Madsen. Fra 3 år.

MUSIKK Her blir det instrumentlaging,
komponering og ikke minst utprøving i
Lydgrotten, der små lyder blir store, og
lys blandes med musikken. Det blir også
konsert både av musikere fra BIT20
Ensemble og av deltakerne selv.

TEATER Interaktiv forestilling der billed
kunst, dans og teater smelter sammen
til en visuell opplevelse. Barna inviteres
til en reise sammen med oss i en labyrint
av bilder og assosiasjoner. Eventyrets
form og kjente objekter benyttes som
utgangspunkt for å skape egne historier.
Et moderne eventyr!

I en gammel rettsal venter en historie
som fortelles og et problem som må
diskuteres. Hva er lov og rett og hvem
bestemmer loven? Hva er rett lov?
Formidling gjennom aktiv deltakelse,
drama og muntlig fortelling.

LYDGROTTEN

INN I BILDET
POTETENS PARADEMARSJ

Tirs 2.6.–tors 4.6. kl 10–12. Fra 3 år.

RETTEN ER SATT

TEATERGARDEROBEN
EN NATT I FEBRUAR

Musikkfest BARN: LYDig

SIMEN STJERNESPILLER

MUSIKK Simen er 7 år og får en fløyte
fra sin venn glassblåseren Elias. Glass
fløyten låter som sangen til en nattergal,
som gråten til en sorgfugl, som engle
latter og stjernehvisking.

KNUTSEN OG LUDVIGSEN

TRE RUINER

LYKKELIG MED SUKKER PÅ
Fre 20.2. og 8.5. kl 10 og 11.30 og man 11.5. kl 11.30.
Krabatene – Irene Ahnéll, Hilde A. Hagesæter,
Lars Sveinung Lid og Tarjei Vatne. Fra 3 år.

MUSIKK Fra et enormt mangfold av
Prøysenviser har denne sprudlende
trubadurtruppen valgt ut et knippe
perler i en musikalsk, poetisk og herlig
kabaretforestilling for hele familien.

Vakre stoffer, hatter, kostymer og skjulte
skatter står klar til bruk på Barnas
kulturhus. Her kan en kle seg ut og
leke seg inn i fortellingen og fantasiens
verden. Konstruksjon og oppbygging av
dramatisk lek og fortelling.

Man, tirs, ons 1.6.–17.6. kl 9.45 –11. Antall: 15 barn.
For de eldste (fra 4 år).
Av og med Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17.
Samarbeid mellom Barnas kulturhus, Byantikvaren i
Bergen og Hordaland Kunstsenter.

Ruiner fra middelalderen i Bergen.
Munkeliv kloster tronet på Nordnes og
var en tid et av Norges rikeste klostre.
Under asfalten finnes fortsatt rester av
klosterkirken. I programmet Munke
liv får klosteret atter en plass i byen
vår. Deltakerne kommer tett på byens
middelalderhistorie gjennom fortelling
og aktiv deltakelse der en også er
med på å plante en «klosterhage» på
Nordnes.

Litteraturfest BARN:
Alfa & Omega
Tirs 21.4.–tors 23.4. kl 10–12.30. Fra 4 år.
I samarbeid med KODE, Litteraturhuset,
Bergen offentlige bibliotek og Høgskolen i Bergen.

På Barnas kulturhus vises forestillingen
«Ordfabrikken» med Adele Duus og
Monika Solheim. Etter forestillingen
kan du få med deg utstilling med
festivalkunstner Øyvind Torseter, Kurt
Johannessen som leser egne tekster,
blant annet fra boken «Eg er ein frosk»
der Torseter er illustratør. Barna får
også delta på kunstnerverksteder.

MER INFORMASJON: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Musikkfest BARN «LYDig» vil i år ha
fokus på elektronika. Gjennom konserter,
musikkverksteder og interaktiv utstilling
vil barn få innblikk i sjangeren. Hoved
gjester er jazzkvartetten Kjetil Møster,
Stein Urheim, Jon Hegre og Nils Are
Drønen. Barna får være med på klang
instrumenter og prøve elektroniske
samplingbokser spesiallaget for
prosjektet «Ornette for ungene».

Tilbud høsten 2014

Barnehager
PRISER: Festivalpakke og forestillinger kr. 50,-. ANDRE TILBUD ER GRATIS.
PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.

ROM FOR UNDRING
TEATER, DANS
OG MUSIKK

I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling. ADRESSE: Kalmargaten 6.

ARKITEKTUR

LILLE LARVEN ALDRIMETT

DRAUMAR
Tirs 7.10.–tors 9.10. kl 10 og 11.30 (Høstferien). Spel
og Sprell. Tekst og musikk: eit samarbeid mellom
Karina Opdal, Roy Ole Førland og Audun Humberset.
Visuelt uttrykk: John Cunningham. Fra 4 år.

TOMLANE OPP
Fre 22.8. og man 25.8. kl 10 og 11.30. Thomas Dahl
(gitar/sang), Frank Jakobsen (trommer/sang), Per
Jørgensen (trompet/perk/sang). Fra 3 år.

REGNBUEKRÅKEN

MUSIKK Draumen tar meg med til ein
stad der alt kan skje…
I eit leikent univers av ord, lyd og bilete,
blir små og store invitert til å undra seg
over kva draumar er. Me drøymer jo så
mangt, og draumar kan vera både fine
og skumle, rare og heilt sprøe! Som forundringspakkar – du veit aldri kva du
får…

MED’N ALF
I EVENTYRSKAUEN
Fre 31.10. og man 3.11. kl 10 og 11.30. Tone Hulbækmo vokal, lyre, harpe, skjeer og trøorgel. Heine Bugge trekkspill og vokal. Elisabeth Vannebo tuba, seljefløyte, tekanne og perkusjon. Regi: Leif Stinnerbom.
Fra 4 år.

MUSIKK Tone, Heine og Elisabeth har
vært i «Drængstuen» og plukket sanger
fra Alf Prøysen sin skattekiste, og det er
blitt til en spennende konsert for barn
og voksne.

SJOKOLADEAUTOMATEN

«RETTEN ER SATT»

Fre 28.11. og man 1.12. kl 10 og 11.30. Prøysen trio:
Ruth Otelie Nonseid vokal, Trond Hugo Ahlsen gitar,
Snorre Bjerck perkusjon. Fra 3 år

Tirs, ons, tors. 2.12.–11.12. kl. 9.45–11.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Tårnplass. Fra 5–8 år. Maks 10 barn.

MUSIKK Visste du at Prøysen har laget
en sang om å tømme en sjokoladeautomat? Lek og utforskning av
Prøysens finurlige tekster i sprelske
rytmer, harmonier og gode melodier.

Fre 12.9. kl 10 og 11.30. Alveslottet Dukketeater.
Fra 3 år.

KLAKX
Tirs, ons, tors. 18.11.–27.11. kl. 10–12.
Elisabeth Hoff. Fra 4 år.

Arkitektur og byplanlegging på en
morsom måte. Lek med ornamenter,
fasader og fri fantasi. Målet er å lære om
hvilke elementer som skaper en levende
og lekende by, samt å arbeide med byen
som stedet hvor vi selv kan sette våre
avtrykk – så byen blir helt vår egen.

TESKJEKJERRINGAS JUL

INN I BILDET

I et finstemt samspill med Jan Deberitz
sin tekst og Ronald Jakobsen sine
illustrasjoner, legger saxofonist Kjetil
Møster en spennende lydkulisse til sang,
opplesing og dramatisering av skuespiller og sanger Karina Opdal.

TEATER Teskjekjerringa har det fryktelig travelt. Det er så mye som skal
gjøres ferdig til jul! Men det er ikke så
lett å få alt gjort når hun plutselig blir så
lita som ei teskje. Denne koselige juleforestillingen baserer seg på 100-årsjubilanten Alf Prøysens fortellinger om
teskjekjerringa.

Fre 17.10. og man 20.10. kl 10 og 11.30. MGM - En
visuell kunstner, en scenekunstner og en scenograf. Marit Espeland, Grethe Mikaelsen og Marte
Synnevåg. Fra 4 år.

Fre 29.8. og 1.9. kl 10 og 11.30. Karina Opdal (sanger
og skuespiller) og Kjetil Møster (saxofon). Fra 4 år.

CROSSROADS
Fre 19.9. kl 10 og 11.30. Fra 3 år. En musikalsk
historie med Bjarte Aasmul (gitar/vokal), Kai Taule
(bass/vokal) og Christian Øvreaas (trommer/vokal/
munnspill). Fra 4 år.

MUSIKK Crossroads tar dere med på en
historisk reise gjennom bluesmusikken
fra «the Grandfather of Rock and Roll»,
Robert Johnson, frem til dagens hits.
Barna får delta både med sang og dans.
«Vi ønsker å gi et historisk musikalsk
bilde av bluesmusikken og formidle
hvordan bluesen har preget annen
musikk gjennom tidene»

Formidling gjennom dramatisk lek,
muntlig fortelling og aktiv deltakelse i
Tinghusets rom.

Tir 30.9.–tors 2.10. kl 10–12.30. Fra 4 år.

Barnas egen filmfestival. Visning av
kortfilmen «Kapteinen, piloten og
sangerinnen» (manus og regi ved
Øyvind Tangseth) samt filmer laget av
barnehagebarn sammen med filmskapere. Ulike verksteder. Se våre nettsider for fullstendig program.

Barnas kulturhus markerer 200 års grunnlovsjubileum med programmene «Tingenes hus»,
«Retten er satt» og «Under hus og gate».

Fre 5.12. og man 8.12. kl 10 og 11.30.
Av og med Lys levende Adele. Regi: Annicke Gill.
Musikk: Hallvard Lærum. Fra 3 år.

I MORGENTÅKEDALEN

I et av Tinghusets gamle rettsaler venter
en historie som skal fortelles og et problem som må diskuteres. Hva er en lov,
hvordan avgjør vi hva som er rett og
hvem bestemmer loven?

BarneBIFF

GRUNNLOVSJUBILEET
2014

TEATER Vil den mest fargerike og sangglade fuglen i skogen våge å ofre alt for
å redde vennene sine? Inspirert av en
gammel indiansk legende.

MUSIKK Som andre mosetusser i
Morgentåkedalen, drømmer Morkel om
å finne kjempesoppen - men der er ting i
Morgentåkedalen som gjør at reisen blir
skumlere enn Morkel først hadde tenkt. Og kanskje får han også erfare at der
er viktigere ting i livet enn å lete etter
kjempesopper?

FESTIVAL

Fre 5.9. og man 8.9. kl 10 og 11.30. Alveslottet
Dukketeater. Fra 1–5 år.

TEATER Lille Larven Aldrimett har vært
elsket av små og store i flere generasjoner. Alveslottet Dukketeater formidler
den kjente og kjære fortellingen med
poesi, humor og varme – og et par innlagte overraskelser.

MUSIKK En lekende, musikalsk «berg
og dalbane-tur», hvor det legges vekt
på variasjon i musikalske elementer
som dynamikk, tempo, abstrakt/konkret
musisering og rytmikk. Barna får ved
flere anledninger være medmusikanter/
komponister.

Klakx

TEATER Interaktiv forestilling der billedkunst, dans og teater smelter sammen
til en visuell opplevelse. Barna inviteres
til en reise i en labyrint av bilder og
assosiasjoner. Eventyrets form og kjente
objekter benyttes som utgangspunkt
for å skape egne historier. Et moderne
eventyr!

POTETENS PARADEMARSJ
Fre 24.10. og man 27.10. kl 10 og 11.30. Figurteater
med Scenerytterne (Jorunn Lullau, Jan Holden og
Steinar Thorsen). Fra 3 år.

TEATER Forestillingen har form av en
vandring, som symbolsk går fra 1814
opp til i dag. Gjennom denne vandringen
møter på de vendepunktene grunnloven
har møtt opp gjennom historien.

MER INFORMASJON: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

LYKKELIG MED SUKKER PÅ
Fre 21.11. og man 24.11. kl 10 og 11.30. Krabatene.
Fra 3 år.

MUSIKK En poetisk og herlig kabaretforestilling for hele familien. Dette er en
ren nostalgitripp for den eldre generasjon, samtidig som den oppvoksende
generasjon kanskje får sitt aller første
møte med Prøysen og hans fantastiske
visekunst.

UNDER HUS OG GATE
Tirs, ons, tors. 14.10.–30.10. kl 10–11.15. Fra 4–8 år.
Antall barn: 15. Gabrielle Barth og Linda Rios.
NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/brønnen
inne på Bryggen.

«TINGENES HUS»
Tirs, ons, tors. 26.8.–18.9. kl. 9.30–11. Linda Rios.
Start på Barnas kulturhus med Tinghusets ting.
Avslutning i Tinghuset. Fra 4–8 år. Antall barn: 15.

Flere av Tinghusets spesiallagde møbler i eik, servise, gamle telefoner, loggbøker og mye mer ble en gang fjernet fra
sine rom og kastet ut i bosscontainere.
Der hadde historien sluttet om det ikke
hadde vært for to menn som jobbet på
Tinghusets. Om natten hentet de tingene
inn igjen til sitt hus, og gjemte dem i
husets kjeller og loft. Hvorfor var tingene
så viktige at de to bestemte seg for å ta
saken i egne hender og ta vare på dem?

I Bergen by ligger hemmelige fortellinger slik byen en gang var. Under
hus og gate finnes det fengsel, lager,
utskjenkingssted, rettslokale, ballsal
– i byens og Norges aller første rådhus,
et hus for lov og rett.
Formidling gjennom dramatisk lek, spill,
muntlig fortelling inne i rådhuskjellerens ruin.

Utstilling, drama og muntlig fortelling.

MER INFORMASJON: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Scenekunstfest BARN:
«SCUBA»
Man 10.11.–tors 13.11. kl 10–12.30.
Alle forestillinger og verksteder ved Krabatene.
Fra 3 år.

Årets festivaltema: Krabatenes 20-års
jubileum. Forestillinger med påfølgende
verksteder. Barnehager tilbys en egen
festivalpakke. Se våre nettsider for fullstendig program.
Forestillinger og verksteder:
10. nov. kl 10: Madame Masjenkas
Loppesirkus.
11. nov. kl 10: SOV!
12. nov. kl 10: MJAU!
13. nov. kl 10: Simsala Grimm.
Verksteder fra kl 11.

ROM
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PRISER: Festivalpass og forestillinger kr. 50,-. Andre tilbud er gratis.
PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling. Adresse: Kalmargaten 6.

AS KULTURHUS

• BARN
BARNEHAGETILBUD VÅREN 2014

TEATER
MUSIKK
DANS

FARVEL HERR MUFFIN

LOS BOXOS MAGIKOS

SPRING MOODS

DANS PÅ LINE

Fre 14.2. og man 17.2. kl 10 og 11.30. Figurteater med Teater UNO. Bygger på bildeboka
«Farvel, herr Muffin» av Ulf Nilsson. Fra 3 år.

Fre 7.3. og man 10.3. kl 10 og 11.30.
Krabatene. Boris R. Hauck og Irene Ahnell.
Fra 2 år.

Fre 21.3. og man 24.3. kl 10 og 11.30.
VOX BOX duo v/Sigmund Omvik og
Ruth Nonseid. Fra 3 år.

Man 2.6. og fre 6.6. kl. 10 og 11.30.
TeaterAtelieret/Boris Hauck og Nina Haga.
Fra 2 år.

HEAVYKATTEN
TEATER: En filosofisk og varm forestilling om livet, kjærligheten og det
som betyr noe, fortalt på en sorgmunter måte.

OLDEFARS
ULVESKINNSPELS
Fre 21.2. og man 24.2. kl 10 og 11.30.
Adele Duus. Forestillingen bygger på billedboken med samme tittel. Fra 4 år.

MUSIKK/VISUELL KUNST: Det er
ikke lett å spille tøff heavymusikk
når ingen kan spille trommer og
gitaristen tenker på alt annet enn
bandet. Et musikalsk møte med
Heavykatten, Discodansemusa og
Pinnsvinet Phillip.

REGNBUEKRÅKEN
Fre 31.1. og man 3.2. kl 10 og 11.30.
Alveslottet Dukketeater. Fra 3 år.

TEATER: Poetisk sirkusforestilling
for de minste. De to klovnene Rosita
og Pepito tar barna med seg inn
i en magisk sirkusverden med få
ord og mye musikk. Forestillingen
inneholder virtuos sjonglering, vakre
såpebobler og små fornøyelige
klovnenumre fremført på en myk og
forsiktig måte.

STOREBJØRN OG
LILLEBJØRN
Fre 14.3. kl 10 og 11.30. Teater UNO.
Dukkeførere: Annicke G. Haukås og
Adele Duus. Basert på boken «Mina og Kåre»
av Anna Høglund. Fra 3 år.

TEATER: I Oldefars Ulveskinnspels
blir dere med forfatter og skuespiller
Adele inn i det gamle doktorhuset og
hører den fascinerende historien om
oldefar som var doktor i riktig gamle
dager.

FRA EN KU’S DAGBOK

TEATER: Lillebjørn blir forlatt av
Storebjørn, som skal ut i verden
og treffe andre bjørner. Lillebjørn
opplever alle barns skrekk, nemlig
å være alene, og å tro at det er ens
egen skyld at de voksne forsvinner.

MANNEN SOM FANT
ET STRÅ
Fre 28.3. og man 31.3. kl 10 og 11.30.
Satoko Katagihara fele/haringfele/forteller,
Håkon Asheim fele, Kristoffer Kleiveland
torader/contrabass og Elisabeth Vannebo
tuba/basseljefløyte/seljefløyte.

MUSIKK: Japansk folkeeventyr
kledd i norsk folkemusikk. Historien
handler om en snill og arbeidsom,
men likevel fattig mann. En dag
finner han et strå. En lykkelig
historie med varme og humor.

METAMORFOSE
Fre 11.4. kl 10 og 11.30. Fra 2 år.
Figurteater av og med Gabrielle Barth og
Monika Solheim.

KNØLKVALEN KAI

TEATER: Åmelise er en nysgjerrig
liten sommerfugllarve. En dag får
hun øye på en som ligner på henne
selv. Det er den litt skeptiske Larveliten. De to blir gode venner og har
mye gøy sammen helt til Larveliten
blir borte. Åmelise savner vennen
sin. Men hun er ikke helt alene, for
over henne flyr en vakker sommerfugl. Hun følger beundrende med på
alt sommer-fuglen gjør. Hun vet ikke
at det snart er hennes tur...

Fre 7.2. og man 10.2. kl 10 og 11.30.
Fra 3 år. En musikalsk historie med Heidi
Marie Vestrheim og Roy Ole Førland.

TUBABALUBA

Tirs 25.2., ons 26.2. og tors 27.2. kl 10 og 11.30.
45 min. TeaterAtelieret og Krabatene. Fra 4 år.

TEATER: Vil den mest fargerike og
sangglade fuglen i skogen våge å
ofre alt for å redde vennene sine?
Inspirert av en gammel indiansk
legende.

MUSIKK: Av alle dyr og fisker som bor
i havet er knølkvalen den flinkeste
til å synge, og Knølkvalen Kai har
en helt spesielt vakker stemme. Nå
må Knølkvalen Kai ut på en reise,
sammen med moren sin. I havet
lurer enorme blekkspruter og farlige
spekkhoggere.

PETRONELLA OG
DEN STYGGE ANDUNGEN
Fre 4.4. og man 7.4. kl 10 og 11.30.
Gabrielle Barth. Fra 4 år.

Fre 9.5. og man 12.5. kl. 10 og 11.30.
Ramona Sulen og Elisabeth Vannebo. Fra 3 år.

TEATER: Kua FleskFia lever som kyr
flest: et traust og trasig liv i fjøset.
Dagene er forutsigbare, rutinepreget
og fryktelig kjedelige. En natt drømmer FleskFia seg ut i verden og
opplever store eventyr: Hun blir
superstjerne i Stockholm, cabarétsanger i Paris, hun taler kyrnes sak
i FN, ordner fred i hele verden og
mye mer.

BYPROGRAM
MUNKELIV

MUSIKK: Ved bruk av stemme, orgel,
loop og selvlagde glassinstrumenter
skaper vi stemning knyttet til våren,
spirende blomster, knopper på
trærne, lysere kvelder og fuglesang.
Musikk inspirert fra jazzens verden.

Alle forestillinger 45 min.

Fre 24.1. og man 27.1. kl 10 og 11.30. Roald
Kaldestad, Roy Ole Førland og Stig LundbladSandbakk. Forestillingen bygger på boken
«Heavykatten» av Roald Kaldestad. Fra 4 år.

MER INFORMASJON: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Man, tirs, ons. 26.5.–11.6. kl 9.45 –11.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17.
I samarbeid med Byantikvaren i Bergen og
Hordaland Kunstsenter. Fra 4 år.

TEATER: Figurteaterspill for barn.
Magien i denne stumme sirkusforestillingen er skapt av sirkusmusikken
som spilles I bakgrunnen, måten en
beveger dukkene på og den absurde
og fantasifulle utførelsen.

BAKGÅRDSSKATTER
Fre 13.6. og man 16.6. kl. 10 og 11.30.
Andreas Roksvåg, Daniel Grindeland og
Ane Gjøvåg. Fra 4 år.

,
DANS: Bakgårdens skatter, barnelekene, hvor er de blitt av? I denne
fysiske forestillingen som finner
sted på 1950-tallet, tar vi dere
med inn i en verden med fengende
musikk, sjokkerende myke ledd,
paradishopping på hendene og akrobatikk i mors klesvask. Breaking og
samtidsjazz er smeltet sammen til
et nytt og spennende uttrykk.

Tirs, ons, tors. 4.2.–20.2. kl. 10.15–11.45.
Fra 3 år. Linda Rios og Stein Ove Øygardslia.

Munkeliv kloster tronet på Nordnes
og var en tid et av Norges rikeste
klostre. Vi kan ikke lenger se det,
eller kan vi det? Under asfalten finnes
fortsatt rester av klosterkirken fra
middelalderen, men hvor? Hvem
bodde i klosteret og hva syslet de
med? I programmet MUNKELIV
får klosteret atter en plass i byen
vår. Formidling skjer gjennom aktiv
deltakelse, fortelling og lek. Barna
er også med på å plante en liten
«klosterhage» på Nordnes.

VISUELL
KUNST
KLAKX
Tirs, ons, tors. 6.2.–20.2. kl. 10–12.
Elisabeth Hoff. Fra 4 år.

MUSIKK/TEATER: Jens har begynt
å spille tuba i skolekorpset og øver
flittig på tubaen sin. Dette gjør Karius
svært opprørt og forholdet mellom
Karius og tubaen utvikler seg ikke
særlig godt. Baktus derimot, ser
mye lysere på det hele.

,

Vakre stoffer, hatter, kostymer og
skjulte skatter står klar til bruk
på Barnas kulturhus. Her kan en
kle seg ut og leke seg inn i fortellingen og fantasiens verden.
Konstruksjon og oppbygging av
dramatisk lek og fortelling.

GRUNNLOVSJUBILEET
2014:

FESTIVAL

Litteraturfest BARN:
«Alfa & Omega»
Ons 23.4.–tirs 29.4. kl 10–12.30. Fra 4 år.

I forbindelse med grunnlovsjubileet
ser vi på Tinghuset som et hus for
det norske demokrati og rettssystem.
Tinghusets arkitektur, interiør og
symbolbruk er med på å understreke
Norges historie som en gammel
rettstat.

Man, tirs, ons, tors. 3.3.–20.3. kl. 10–11.15.
Linda Rios. Oppmøte på Barnas kulturhus der
vi møter Tinghusets ting. Deretter går vi til
selve Tinghuset og ser på bygget. Fra 4 år.

En pensjonert vaktmester har ivaretatt gamle loggbøker, telefoner,
dommerhammere, vektskåler og
møbler fra Tinghusets historie. Hva
kan disse gjenstandene fortelle oss?
Utstilling, filosofiske betraktinger,
drama og muntlig fortelling.

Arkitektur og byplanlegging på en
morsom måte. Lek med ornamenter,
fasader og fri fantasi. Målet er å lære
om hvilke elementer som skaper
en levende og lekende by, samt å
arbeide med byen som stedet hvor
vi selv kan sette våres avtrykk – så
byen blir helt vår egen.

Tirs, ons, tors. 6.5.–15.5. kl. 10–11.30.
Elisabeth Hoff. Fra 3 år. Illustrasjoner er
utlånt fra Kunst i skolen og Stian Hole.

Utstilling med bilder hentet fra Stian
Holes bøker. Formidling og verksted.
Stian Hole er en prisbelønt norsk
forfatter og illustratør.

Stian Holes
visuelle verden

«Det er sant at jeg fant». Forestilling
med Tinken Laurantzon, gitarist
og bassist Lars Beckstrøm (kjent
fra De Lillos) og perkusjonist Mats
Monstad, kunstnerverksteder – og
utstilling fra festivalkunstner Stian
Holes visuelle verden. Fullstendig
program blir offentliggjort på våre
nettsider.

Musikkfest BARN:
«LYDig»
Ons 21.5.–tirs 27.5. kl 10–12. Fra 3 år.

«RETTEN ER SATT»
Tirs, ons, tors. 13.5–21.5. kl. 9.45–10.45.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Tårnplass. Fra 5 år.

I en gammel rettsal venter en historie
som fortelles og et problem som
må diskuteres. Hva er lov og rett og
hvem bestemmer loven? Hva er rett
lov? Formidling gjennom aktiv deltakelse, drama og muntlig fortelling.

STIAN HOLES VISUELLE
VERDEN
TEATER: Har du noen gang følt deg
utenfor eller annerledes? Da har
du kanskje også følt slektskap med
den lille, stygge andungen til
H.C. Andersen? Det har Petronella.
Hun pleier å være klovn på sirkus
Cyrano, men vil heller fortelle
historier.

HUS

«TINGENES HUS»

DRAMA
TEATERGARDEROBEN

BARNAS
KULTUR

TRE RUINER
Man, tirs, ons, tors. 23.4.–7.5. kl 10–11.15.
Linda Rios. Oppmøte v/Mariakirken. Fra 4 år.

Litt gjemt, nesten glemt? En gang var
Lavranskirken, Maria Gildeskåle og
Katarinahospitalet viktige bygninger
i byen. Gjennom undring, dramatisk
lek, fortelling og diskusjon blir
ruinene rom for menneskelig aktivitet
og viser et bysamfunn på 1200-tallet.
Presentasjon av et dilemma som
diskuteres inne i Maria Gildeskåle.

Good Time Charlie

Musikkfest BARN «LYDig» vil i år
ha fokus på bluesmusikk. Gjennom
konserter, musikkverksteder,
animasjon og utstillinger vil barn
få innblikk i tema både historisk og
som en dagsaktuell musikksjanger.
Hovedgjester under festivalen er
bandet «Good Time Charlie» med
musikerne Arle Hjelmeland, Steinar
Karlsen, Einar Olsson og Morten
Skage. De vil presentere musikk
fra den bluesinspirerte platen
«Draumeblues og blåsus» med
tekster av Arle Hjelmeland.
Publikum blir tatt med på ei oppstemt og inkluderande bluesreise.
Etter konserten blir det arrangert
forskjellige musikkverksteder.
Fullstendig program blir offentliggjort på våre nettsider.
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TEATER OG MUSIKK:

VERKSTED:

LOS BOXOS MAGIKOS

SIRKUSSHOW

MJAU

Fre 30. aug og man 02. sept kl 10 og 11.30.
30 min. Fra 0–6 år. Krabatene. Boris R.
Hauck og Irene Ahnell.

Fre 27. og man 30. sept kl.10 og 11.30.
45 min. Fra 2 år. Circus Frantix.

Fre 18. okt og man 21. okt kl 10 og 11.30.
35 min. Fra 3 år. Krabatene. Irene Ahnell,
Kate Elin Lid/Hilde Alvær og Andreas Holt.
Musikk: Leslie Egerer. Manus og tekster:
Irene Ahnell.

En poetisk liten sirkusforestilling
for de minste. De to klovnene
Rosita og Pepito tar barna med
seg inn i en magisk sirkusverden
med få ord og mye musikk. Forestillingen inneholder virtuos sjonglering, vakre såpebobler og små
fornøyelige klovnenumre fremført
på en myk og forsiktig måte.

MADAM MASJENKAS
LOPPESIRKUS
Fre 4. okt og man 7. okt kl 10 og 11.30. 40
min. Fra 3 år. Krabatene. Irene Ahnell og
Vibeke Flesland Havre.

Fre 20. sept kl. 10 og 11.30. 40 min. 1-5 år.
Siv Ødemotland og Katrine Heggstad.

Bella har sin egen veske fylt med
overraskelser! Isa vil ha samme
vesken. Innholdet inspirerer til
lek. Her har de funnet solbriller og
sugerør og Bella inviterer Isa til å
leke mygg.

SIMEN STJERNESPILLER
Tirs 08. ons 09. og tors 10. okt, kl. 10 og
11.30. Fra 3 år. 45 min. Sagatruppen v/
Muriel Sandberg, Monika Solheim, Jarle
Solheim. Produsert av Hordaland Fylkeskommune, Rikskonsertene.

Simen er 7 år og får en fløyte
fra sin venn glassblåseren Elias.
Glassfløyten låter som sangen
til en nattergal, som gråten til
en sorgfugl, som englelatter og
stjernehvisking.

Tirs 01., ons 02., tors 03. okt kl. 10.15–12.15.
Fra 3 år. Antall: 15 stk. Animasjonstrio
v/Ingvill Kvinge og Svanhild Utne.

Verksted der barna lager ulike
typer masker. Med maskene på
animeres det (pixelasjon). Alle
snuttene settes sammen til en
film.

GRAFISKE TRYKK MED
STEMPEL

Tirs 19., ons 20., tors 21. nov kl. 10.15–12.15.
Antall: 10 stk. Fra 4 år. Anna Bjørkman
v/Foreningen Trykkeriet.

GLASSMUSIKK

BARNEBIFF

Tirs 10., ons 11., tors 12. des
kl. 10.15-12.15. Fra 4 år. Birgit Eide.

Man 28., tirs 29. og ons 30. okt kl. 10–12.
Fra 4 år. Koordinator: Greta Evjen.

Tirs 15., ons 16., tors 17. okt kl. 10.15–12.15.
Anne Knutsen. Fra 2 år.

En liten mikromusikal om vår venn
katten. 3 skuespillere spiller 12
ulike katter. Tre bakgårdskatter tar
deg med på en musikalsk og morsom reise i kattenes verden.

Fre 1. nov og man 4. nov kl 10 og 11.30.
30 min. Fra 2 år. Krabatene. Irene Ahnell og
Hilde Alvær

Madam Masjenkas Loppesirkus
er en spennende og poetisk
forestilling bygget på elementer
av klovning, miming, fysisk teater
og musikk. Den pirrer fantasien
og lekelysten, og med enkle
grep skapes øyeblikk av undring,
overraskelser og magi.

MASKEFJES

FESTIVAL:

LEONARDO, LUDVIG,
DU OG JEG

PÅ SENGEKANTEN

Fre 6. og man 9. sept kl 10 og 11.30. Fra 2 år.
40 min. Dukkenikkerne.

TJENER, EN KOPP
KAFFE, TAKK!

Man 25. nov kl 10 og 11.30. 40 min. Fra 2 år.
Teater UNO. Dukkeførere: Annicke G. Haukås
og Adele Lærum Duus. Dukkemaker: Jack
Markussen. Regi: Jan Holden. Basert på
boken «Mina og Kåre» av Anna Høglund.

Sjonglering med sjal og ball,
balansering, akrobatikk, diablo,
klovneteknikker, kostyme,
stylter, enhjulsykkel og andre
sirkuskunster.

ALT & INGENTING

Alt og Ingenting bor på stranden.
Noen dager skjer det nesten
ingenting. Andre dager skyller
havet opp alt mulig rart og da kan
alt skje. En ordløs historie om alt
og ingenting.

STOREBJØRN OG
LILLEBJØRN
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Irene ligger i sengen og ikke får
sove, for det skal drikkes, tisses,
synges nattasanger og undersøkes
om det er monstre under sengen.
Mamma Hilde har en stri jobb
med å berolige, synge, og få
Irene til å sove. Forestillingen
er bygget rundt de gode gamle
godnattsangene som våre mødre
og bestemødre sang oss i søvn
med da vi selv var små.

BULDREBLUES OG
BLÅSUS
Fre 22. nov kl. 10 og 11.30. 45 min. Fra 3 år.
Med Good Time Charlie.

Kva er det som skjer med oss når
vi høyrer musikk og får lyst til å
le, danse, hoppe og synge med?
Det er denne store gode krafta
i musikk vi har kalt «Blåsus».
Publikum blir tatt med på ei oppstemt og inkluderande bluesreise.

is.
50,-. Verksteder og arkitektur: grat
Festivalpass og forestillinger: kr

Vi lager egne stempelmotiv.
Etterpå sverter vi inn stemplene
og trykker motivet på papir.
Lillebjørn blir forlatt av Storebjørn,
som skal ut i verden og treffe
andre bjørner. Lillebjørn opplever
alle barns skrekk, nemlig å være
alene, og å tro at det er ens egen
skyld at de voksne forsvinner.

BONNY BUNTING
Tirs 26., ons 27. og tors 28. nov, tirs 3., ons
4. og tors 5. des kl. 10.15–12.15. Fra 4 år.
Antall: 10 stk. Jorunn Mulen.

DESEMBER MOODS
Fre 13. og man 16. des kl 10 og 11.30.
Fra 3 år. VOX BOX duo Sigmund Omvik orgel/
piano Ruth Nonseid sang/sampling.

Ved bruk av stemme, orgel, loop,
piano og selvlagde «glassinstrumenter» skaper vi stemning knyttet
til vinter, jul, den blå timen, snøfnugg og is. Barnehagene lager
små instrumenter av glass i
forkant som skal brukes i
konserten.

BARNAS
KULTUR

HUS

Vi lager små instrumenter av
glass som skal brukes i konserten «Desember moods».

Et kunstprosjekt hvor portrettet/
selvportrettet står i fokus. Barna
introduseres bl.a. for Leonardo
da Vincis «Mona Lisa» og Ludvik
Eikaas sitt selvportrett «Jeg».
Gjennom presentasjon og lek får
barna anledning til å undre seg
omkring temaet portretter og
identitet.Teknikk: Tegning, klipp,
lim, tekstiler.

SVEVENDE VESENER
Tirs 22., ons 23., tors 24. okt kl. 10.15–12.15.
Fra 3 år. Antall: 10 stk. Mia Øquist.

Inspirert av eventyrene, og ved hjelp
av heliumballonger, tegninger,
fantasi og historier skaper vi et
vesen som kan sveve i luften.

Barna lager vimpler/lampeskjermer i papir, collage teknikk.
Disse festes til snorer med små
lyspærer, og vi får et rom fylt av
lys og farger som forlenger sommeren og gir lyspunkt til vinteren
vi går i møte. Materiale: utgåtte
bøker og magasin.

ARKITEKTUR:

SCENEKUNSTFEST
BARN: «SCUBA»

UNDER HUS OG GATE

Man 11.–fre 15. nov kl.10–12. Fra 3 år.
Koordinator: Linda Rios.

Tirs 3.–tors 26. sept. kl. 9.30 og 11.
De eldste i barnehagen og de yngste på
småskoletrinnet (1.–2. trinn). 1 time.
Max 15 (+ voksne). Gabrielle Barth
og Linda Rios. NB! Oppmøte utenfor
Bryggen Tracteursted/brønnen inne på
Bryggen.

Velkommen til Scuba, en festival
for scenekunst og undring.
Barnas kulturhus fylles med
aktiviteter og barnehager tilbys
en egen festivalpakke i ukedagene. Fullstendig program vil
bli lagt ut på våre nettsider.

EVENTYRSKATTEN
Man 02.–ons 18 des. kl 10–12. Fra 4 år.
45 min. Max 15 (+ voksne). Linda Rios og
Kirsti Van H. Kosmo. Arr.: Nasjonalmuseet.

Møte med norsk folkefortelling,
gjennom muntlig fortelling,
musikk og bevegelige bilder.
Her vil en stifte bekjentskap med
noe av høydepunktene innen
eventyrillustrasjon.

Visning av kortfilmer laget av
nasjonale og internasjonale
filmskapere, samt filmer laget
av barnehagebarn sammen med
filmskaper. Ulike verksteder.
Se våre nettsider for fullstendig
program.

I Bergen by ligger hemmelige
fortellinger slik byen en gang
var. Under hus og gate finnes
det et fengsel, lager, utskjenkingssted, rettslokale, ballsal
- alt på samme sted: I byens og
Norges aller første rådhus.

BARNAS
KULTUR

HUS

Kalmargaten 6 - Tlf.: 53 03 82 30

(et hvitt trehus bak teateret og til vens
tre
for Kalmarhuset/Rema 1000)

Festivalpass og forestillinger: kr
50,-. Verksteder og arkitektur: grat
is. Påmelding: Tlf 53 03 82 30 (hve
Mer informasjon: www.bergen.kom
rdager kl 9-15) eller e-post: barn
askulturhus@bergen.kommune.no.
mune.no/barnaskulturhus. I vår
lille kafé kan medbragt mat nyte
s (NB! Plassbestilling).

TROLLKRITTET

Arkitektur
TRE RUINER
Tirs, ons, tors. 9.4–18.4 kl 10.15 til 11.30. For de eldste i barnehagen.
Varighet 75 min. Av og med Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Gratis.
Påmelding.Oppmøte v/Mariakirken, Dreggsalm.

NYHET!

Litt gjemt, nesten glemt? En gang var Lavranskirken, Maria Gildeskåle og Katarinahospitalet viktige bygninger i byen. Gjennom
dramatisk lek og fortelling gjenreises tre ruiner som historiske
bygninger og samfunnet de eksisterte i på 1200-tallet.
Fre 5.4 og man 8.4 kl 10 og 11.30. Fra 4 år. 45 min. Adele Lærum Duus og
Gunvor R. Regi: Annicke Gill Haukås. Kr 50. Bill.best.

MUNKELIV
Man, tirs, ons 6–29.5. kl 9.45 –11. For de eldste. Antall: 25 barn. Av og med
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Oppmøte: Hordaland Kunstsenter, Klosteret
17. Samarbeid mellom Barnas Kulturhus, Byantikvaren i Bergen og Hordaland
Kunstsenter. Programmet har fokus på aktiv deltakelse gjennom fortelling, lek
og installasjons-/verkstedsbaserte aktiviteter. Gratis. Påmelding.

Barnehager

Munkeliv kloster tronet på Nordnes og var en tid et av Norges
rikeste klostre. Under asfalten finnes fortsatt rester av
klosterkirken. I MUNKELIV får klosteret atter en plass i byen vår.

VÅR 2013

Drama

En dag finner Jon et magisk trollkritt som er slik at alt han tegner
med det blir levende. Jon og hans tegnede venn Sofus reiser inn
i en eventyrverden der ingenting er umulig og alt står på hodet.
Gjennom fortelling, tegning, lek og improvisasjon vokser historien
om Jon og Sofus frem i ulike varianter hver gang, og sammen
med barna skapes et nytt univers rundt Zinken Hopps barnebokklassiker.

EGGET

TEATERGARDEROBEN
Lekens Soria Moria

Fre 12.4 og man 15. kl 10 og 11.30. Fra 3 år. Varighet: 40 min. Av og med:
Ljudmil Nikolov, Hordaland Teater. Regi: Trond Birkedal. Kr 50. Bill.best.

ASFALT STRINGS

METAMORFORSE

NYHET!

Man 14.1–tors 7.2. kl 10. Fra 3 år. 1,5 time. Gratis. Max 15 (+ voksne).
Linda Rios. Påmelding.

NYHET!

Lillebjørn blir forlatt av Storebjørn, som skal ut i verden og treffe
andre bjørner. Lillebjørn opplever alle barns skrekk, nemlig å være
alene, og å tro at det er ens egen skyld at de voksne forsvinner.

Festival
NYHET!

STOREBJØRN OG LILLEBJØRN
Fre 3.5 og man 6.5 kl 10 og 11.30. Fra 2 år. 40 min. Teater UNO.
Dukkeførere: Annicke Gill Haukås og Adele Lærum Duus.
Dukkemaker: Jack Markussen. Regi: Jan Holden. Basert på boken
«Mina og Kåre» av Anna Høglund. Kr 50. Bill.best.

Tenk å tre inn i en annen verden og oppdage uante skatter og
dype hem- meligheter. En plass der vi kan kle oss i lek og fantasi
og reise på eventyr.

LitteraturfestBARN:
«ALFA OG OMEGA»

Gjennom sang, musikk, humor og alvor tar kunstneren barna
med seg til bondegården. Der møter de Hunden, Katten, Grisen,
Kua, et Egg og Kyllingen.

KONG PJORDOFF PLUMPENLUR
Fred 1.3 og man 4.3 kl 10 og 11.30. Fra 3 år. 45 min. Teater Atelieret.
Kr 50,-. Bill.best.

Fre 15.2 og man 18.2 kl 10 og 11.30. 0–4 år. 30 min. Figurteater av og med
Gabrielle Barth og Monika Solheim. Kr 50. Bill.best.

Gypsy-swing à la Django Reinhardt. Det svinger, bobler og koker.
Soloer blir spilt på ballonger, kazoo og andre rare instrumenter.
Sigøynereventyr om prinsesser, drager og blomster.

Åmelise er en nysgjerrig liten sommerfugllarve. Hun utforsker alt hun kommer over. En dag får hun øye på en som ligner på
henne selv. Det er den litt skeptiske Larveliten. De to blir gode
venner og har mye gøy sammen helt til Larveliten blir borte.
Åmelise savner vennen sin. Men hun er ikke helt alene, for over
henne flyr en vakker sommerfugl. Hun følger beundrende med på
alt sommerfuglen gjør. Hun vet ikke at det snart er hennes tur...

Teater
SYMFONI FOR TO KLOVNER

SIRKUS FRANTIX

NYHET!

Tirs, ons, tors 11.6–20.6. kl 10. 25-50 min. Fra 4 år. Linda Rios. Gratis. Påmelding.

«En gang, et sted, langt inne og forbi skogen Gå Deg Vekk, fantes
et bittelite kongerike. Der bodde en konge som var konge uten å
ha noen være Konge over. Han var helt alene...».
Interaktiv fortellerforestilling der lytterne aktiv bidrar til Kong
Pjordoffs videre skjebne...

SIMEN STJERNESPILLER
Fre 7.6 og man 10.6 kl 10 og 11.30. Fra 3 år. 35 min. Muriel Sandberg, Monika
Solheim, Jarle Solheim. Produsert av Hordaland Fylkeskommune, Rikskonsertene. Kr 50. Bill.best.

Simen er 7 år og får en fløyte fra sin venn, glassblåseren Elias.
Glassfløyten låter som sangen til en nattergal, som gråten til en
sorgfugl, som englelatter og stjernehvisking.

Gabba Gabba Hey. Illustrasjon.: Jill Moursund.

Man 22.4–fre 26.4. kl 10–13. I samarbeid med Høgskolen i Bergen,
Bergen Offentlige Bibliotek og Litteraturhuset i Bergen.
Festivalpakke kr 50,-. Bill.best.

PETRONELLA OG DEN STYGGE
ANDUNGEN

Omfattende program, blant annet forestilling på Barnas Kulturhus; Gabba Gabba Hey (Frode Grytten, opplesing/Mads Berven,
gitar). Fullstendig program blir offentliggjort på våre nettsider.

Fre 14.6 og man 17.6 kl 10 og 11.30. Fra 4 år. 45 min. Gabrielle Barth. Instruksjon: Nina Bendiksen. Kr 50. Bill.best.

MusikkfestBARN: «LYDig»

Har du noen gang følt deg utenfor eller annerledes? Da har du
kanskje også følt slektskap med den lille, stygge andungen til H.
C. Andersen? Det har Petronella. Hun pleier å være klovn på sirkus Cyrano, men vil heller fortelle historier.

Fre 25.1 og man 28.1 kl 10 og 11.30. Fra 3 år. 45 min. TeaterAtelieret
v/Solvei Stautland og Boris Hauck. Kr 50,-. Bill.best.

NYHET!

Med veldig få ord og bare de aller nødvendigste, forteller de to
klovnene livshistorien til Henrik I. Små klovnescener følger hverandre som en varieté. En forestilling bygd på kropps-språk, spilleglede og musikalitet. Klovneri i beste klovnetradisjon
inspirert av absurd teater.

Fre 22.2 og man 25.2 kl 10 og 11.30. Fra 3 år. 45 min. Chris Liengaard.
Kr 50. Bill.best.

Sirkus Frantix er et fyrverkeri av en forestilling, der barna
får prøve ut stylter, sykling, balanse, akrobatikk, gjøgling og
klovneteknikker.

HEKSESTREKAR

PUST

MJAU

Tirs, ons, tors 12.2–21.2. kl 10. 1-3 år. Design: André Marandon. Uten formidler.
Gratis. Påmelding.

«Crap is Crap» med Øyvind Skarbø og Øyvind Hegg-Lunde.

Opp og ned, opp og ned. Et pustende
dyr i en skog. Kryp rundt og på. Fysisk leke- og sanseinstallasjon
med pust som tema.

Man 27.5–fre 31.5 kl 10–13. «Crap is Crap» med Øyvind Skarbø og Øyvind
Hegg-Lunde, «Latin Trio» med Sigurd Ulveseth, Frank Jakobsen, Arild Seim og
«Good Vibes» med Stig van Eijk. Fra 3 år. Festivalpakke kr 50,-. Bill.best.

PÅ REISE I HAVETS UNIVERS

Barnas Kulturhus fylles til randen av sprelske rytmer, grooves,
og verdens største trommesett. Konserter etterfulgt av kreative
workshops. Samplingverksteder.

Musikk
KNØLKVALEN KAI

NYHET!

Visuell kunst

Tirs 5.3–tors 21.3. kl 10. Design og formidling: Robert Johansson.
Fra 3 år. Gratis. Påmelding.
Fre 8.3 og man 11.3 kl 10 og 11.30. Fra 3 år. 35 min. Hordaland Teater.
Kr 50. Bill.best.

En musikalsk og morsom reise i kattenes verden. 3 skuespillere
og 12 katter! Møt krimkatten Gropius, gamlepusen Jeronimus, de
fisefine perserpusene og mange flere.

I en svart/hvit-verden lever en konge med sin prinsesse, og
en heks med sin kråke. Prinsessen sin sang gir kongen makt
over folket, men en dag oppdager prinsessen leken gjennom
en sommerfugl... Heksestrekar blir fortalt gjennom tegning og
musikk. Scenografien er to store tegneblokker, og rekvisitter og
karakterer blir til mens du ser på.

ALT & INGENTING

KYKKELIKASSE

Man 4.2 kl 10 og 11.30. Krabatene. Andreas Holt, Irene Ahnéll og Kate Elin Lid/
Hilde Alvær. Fra 4 år. 35 min. Kr 50. Bill.best.

NYHET!

Et kunstprosjekt om livet under vann, det vi ser, tror finnes der
og kanskje er litt redde for?

FANTASIBY

NYHET!

NYHET!

Ons 3.4–tors 11.4 kl 10. Fra 3 år. Design og formidling: Mona Nordaas.
Gratis. Påmelding.
Tirs 26.2–tors 28.2 kl 10 og 11.30. Fra 3 år. 35 min. En musikalsk historie med
Heidi Marie Vestrheim og Roy Ole Førland. Kr 50,-. Bill.best.

Av alle dyr og fisker som bor i havet er knølhvalen den flinkeste til
å synge, og Knølhvalen Kai har en helt spesielt vakker stemme.
Når han synger de vakre tonene så kommer til og med den mest
beskjedne krepsen ut av skallet sitt for å lytte. Nå må Knølhvalen
Kai ut på en reise, sammen med moren sin. I havet lurer enorme
blekkspruter og farlige spekkhoggere.

Fre 8.2 og man 11.2 kl 10 og 11.30. Fra 2 år. 40 min. Dukkenikkerne.
Kr 50. Bill.best.

Fre 15.3 og man 18.3 kl 10 og 11.30. Fra 4 år. 45 min. Av Paul Maar.
Med Irene Ahnéll, Harald O. Nødtvedt og Tor Bjørge. Kr 50. Bill.best.

Alt og Ingenting bor på stranden. Noen dager skjer det nesten
ingenting. Andre dager skyller havet opp alt mulig rart og da kan
alt skje. En ordløs historie om alt og ingenting.

Klovneinspirert familieforestilling om vennskapets gleder og
utfordringer. De to bestevennene Kummel og Bartolomeus bor i
hver sin kasse, og livet går som det pleier, helt til den mystiske
trommeslageren dukker opp og setter vennskapet på prøve...

Installasjon av ulike elementer. Bøker, plater, korker, klyper etc
blir til et «kart» over byen. Barna oppfordres til å ta med seg en
innbygger til byen. Det kan være en utgått leke, et dyr, en dukke
eller et fantasivesen, som de skal sette på «kartet». Samtale om
hvordan det er å være i byen.

VELKOMMEN TIL EN NY SESONG PÅ BARNAS KULTURHUS. Vi holder til i Kalmargaten 6 - et hvitt trehus bak teateret og til venstre for Kalmarhuset/Rema 1000.
I vår lille kafé kan medbragt mat nytes. Bestill plass her når dere melder dere på aktivitetene våre. Alle tilbud er GRATIS. www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Påmelding: e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no eller tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15). Påmelding Arkitekturprogram: www.kulturskolesekken.no.

BYPROGRAM

MUSIKK

...TEATER

UNDER HUS OG GATE

TANZMACHER: ‘Dansmakere’

SIMEN STJERNESPILLER

Foto: Tove Breistein

Foto: Une Linn Bertelsen Haukelid

Tirs 11.9- tors 4.10 kl 9.30 og 11. 4-6 år. 1 time.
Gratis. Max 15 (+ voksne). Linda Rios og Elisabeth
Slaattelid. NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/brønnen inne på Bryggen. Påmelding.

Tirs 9.10- tors 11.10 kl 10 og 11.30. Fra 3 år.
35 min. Kr 50. Stephan Meidell, Eva Pfitzenmaier,
Øyvind Skarbø, Marit Loe Bjørdnstad og Karen
Eide Bøen. Bill.best.

I Bergen by ligger hemmelige fortellinger slik byen en gang var. Under hus
og gate finnes det et fengsel, lager,
utskjenkingssted, rettslokale, ballsal
- alt på samme sted: I byens og Norges aller første rådhus. I dag er det
bare en rest igjen av denne bygningen. Vi drar tilbake til den gang Magnus Lagabøter laget byloven og huset
ble bygget. Gjennom undring, fortelling og dramatisk lek undersøker vi
hva som kan ha skjedd og setter det i
sammenheng med vår egen tid.

Tanzmacher er et Bergensbasert band
som improviserer for og med barn og
dansere på en ukonvensjonell måte.
Med et kunstnerisk fokus og engasjement lokkes barna inn i en eventyrverden av spennende lyder, rytmer og
bevegelser.

TEATERGARDEROBEN
LEKENS SORIA MORIA

!
NYHET

JULEFÉEN
OG DET OBSTERNASIGE
SNØFNUGGET
!
NYHET

DET LILLE GRANTREET
!
NYHET

Man 3.12, fre 7.12, man 10.12 og fre 14.12 kl 10
og 11.30. 1-4 år. 35 min. Kr 50. Krabatene.
Bill.best.

!
NYHET

DRAMA

OLDEFARS ULVESKINNSPELS

BYPROGRAM, DRAMA, FESTIVAL, MUSIKK, TEATER,
VERKSTED, VISUELL KUNST

BARNEHAGER

En musikalsk og poetisk historie om
den lille juleféen som venter på at
snøen skal komme og at det skal bli
hvit jul. Det er Julefeen som lager
Fre 26.10 og man 29.10 kl 10 og 11.30. Fra 4 år.
Illustrasjon: Muriel Sanberg
40 min. Kr 50. Adele Duus. Bill.best.
snølyktene som skal varme og lyse
opp ute i den mørke julekvelden. Men
Fre 21.9 og man 24.9 kl 10 og 11.30. Fra 3 år.
I Oldefars Ulveskinnspels blir dere
et av snøfnuggene vil absolutt ikke
35 min. Kr 50. Muriel Sandberg, Monika Solheim,
med forfatter og skuespiller Adele inn lande, og får de andre snøkrystallene
Jarle Solheim. Produsert av Hordaland Fylkesi det gamle doktorhuset og hører den med seg.
kommune, Rikskonsertene. Bill.best.
fascinerende historien om oldefar
Simen er 7 år og får en fløyte fra sin
som var doktor i riktig gamle dager.
venn glassblåseren Elias. GlassForestillingen bygger på billedboken
fløyten låter som sangen til en natter- med samme tittel.
gal, som gråten til en sorgfugl, som
JULEKRYBBE
englelatter og stjernehvisking.

SYMFONI FOR TO KLOVNER

HEKSESTREKAR

!
NYHET

Foto: Tor Erik H. Mathisen

Fre 28.9 og man 1.10 kl 10 og 11.30. Fra 3 år.
35 min. Kr 50. Hordaland Teater. Bill.best.

Velkommen til en ny sesong på Barnas kulturhus
I vår lille kafé kan medbragt mat nytes. Husk å bestille plass her når dere
melder dere på aktivitetene våre.
Foto: Maria Sørlie Berntsen

SCUBA scenekunstfestival

Tirs 4.12-tors 13.12 kl 10-11.30. 3-8 år. 1,5 time.
Gratis. Max 15 (+ voksne). Linda Rios. Påmelding.

Vakre stoffer, hatter, kostymer og
skjulte skatter står klar til bruk på
Barnas kulturhus. Her kan en kle
seg ut og leke seg inn i fortellingen
og fantasiens verden. Konstruksjon
og oppbygging av dramatisk lek og
fortelling.
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!
NYHET FOR BARN

Interaktiv konsert/workshop hvor
barna lytter til musikk og inspireres
til å uttrykke sine estetiske opplevelser av musikken gjennom tegning,
farger og ord. Musikken som presenteres varierer mellom «enkel»
tonal musikk (viser/pop/rock) til musikk
som er sterkt preget av improvisasjon
med fokus på forskjellige klanger,
lydlandskaper og interaksjon mellom
musikerne.

Installasjon/verksted om en juletreskog hvor trærne hver desember blir
pyntet til jul. I skogen bor det mange
dyr som hjelper til med pyntingen.
Midt blant de store trærne står et
lite grantre som er litt for liten til å
bli pyntet... Gjennom filosofering,
undring og rollespill er barna med
på å utforme historien rundt det lille
Tirs 4.12-tors 13.12 kl 9.30-11. Fra 4 år.
!
grantreet og i verkstedet lages pynten
1,5 time. Max 15. Elisabeth Hoff.
NYHET
Gratis. Påmelding.
til juletreskogen.

!
NYHET Det var en gang en julekrybbe som ble

!
NYHET

Tors 1.11 og fre 2.11 kl 10 og 11.30. Fra 4 år.
45 min. Kr 50. Martin Högberg, Torbjørn Netland
og Øyvind Hegg-Lunde. Bill.best.

Tirs 4.12-tors 13.12 kl 10.30-12. Fra 4 år.
1,5 time. Gratis. Max 10 (+ voksne).
Kirsti van Hoegee Kosmo. Gratis. Påmelding.

VERKSTED

HVORDAN TEGNE MUSIKK?

PROGRAM HØSTEN 2012

Illustrasjon: Tom S. Kosmo

I ei svart/kvit verd lever ein konge
med si prinsesse, og ei heks med si
kråke. Prinsessa sin song gir kongen
makt over folket, men så ein dag
oppdagar prinsessa leiken gjennom
ein sommarfugl... Heksestrekar blir
fortalt gjennom teikning og musikk.
Scenografien er to store teikneblokker og rekvisittar, og karakterar
blir til mens du ser på.

Fre 23.11 og man 26.11 kl 10 og 11.30. For alle.
45 min. Kr 50. TeaterAtelieret. Bill.best.

laget i Italia. Den er veldig gammel,
- sikkert over HUNDRE år! Denne
krybben kom reisende helt hit til
Bergen og Barnas kulturhus. Vil du
se den? Den er nede i kafeen. Nå vil
vi lage en ny julekrybbe. Vil du være
med?

Med få ord - veldig få ord og bare de
aller nødvendigste, forteller de to
klovnene livshistorien til Henrik I.
Små klovnescener følger hverandre
som en varieté. En forestilling bygd
på kroppsspråk, spilleglede og
musikalitet. Klovneri i beste klovnetradisjon inspirert av absurd teater.

ALT & INGENTING
Foto: Barn i Byen

TEATER

VISUELL KUNST
LUFTIG
!
NYHET

Foto: Bjarte Bjørkum

Man 27.8-fre 7.9 kl 9.30 og 10.30. 0-2 år. 30-45 min.
Gratis. Max 10 (+ voksne). Produksjon/
formidling; Annette Marandon. Påmelding.

«O2» møter «Pust». Opplev et rom
med svevende, sprettende, gjennomsiktige ballonger med små objekter.
Eller kryp rundt og slapp av på et
mekanisk pustende dyr i et miljø av
luftighet. Sanseinstallasjon med luft
som tema. (NB! utstillingen inneholder latex).

Sven Påhlsson: BENDING WATER

MJAU

FESTIVAL
BarneBIFF

Fre 5.10 og man 8.10 kl 10 og 11.30. Fra 2 år.
40 min. Kr 50. Dukkenikkerne. Bill.best.

!
NYHET

Man 17.9 kl 10 og 11.30. Fra 3 år. 30 min. Kr 50.
Krabatene. Bill.best.

«Ekte Marihøne Medisin». Olsvikåsen barnehage.
Regi: Anne Helene Søyseth.

Man 15.10-fre 19.10 kl 10-13. 3-6 år. 3 timer.
Gratis. Koordinator; Elisabeth Hoff. Påmelding.

BarneBIFF er i år flyttet inn på Barnas
kulturhus. Her kan dere se filmer
som er laget av 3 barnehager (DKB)
i samarbeid med kunstnere. Det blir
også visning av 3 kortfilmer laget av
nasjonale og internasjonale filmskapere (bla. «The Lost Thing» av Shaun
Tan, Oscarvinner i 2011). I tillegg;
Verksted og utstilling.

Foto: Tove Breistein

Man 5.11-fre 16.11. 0-5 år. Forestilling kr 50. Øvrige aktiviteter gratis. Koordinator; Linda Rios.
Bill.best til forestilling.

Velkommen til SCUBA, vår nystartede festival med fokus på scenekunst og
undring. Utvalgte barnehager vil motta en festivalpakke med ulikt innhold.
Dette kan være teaterproduksjoner, scenografi/bygging av rom, fortellerscene, dans, studentproduksjoner eller annet. Festivalarena i barnehagen i
uke 45 og på Barnas kulturhus i uke 46.

En liten musikal om vår venn katten
fra Krabatene. Bli med på en morsom
og musikalsk reise i kattenes verden.
Møt krim-katten Mapyteron, teaterkatten Klas, umulius-pusen Gropius,
de to operakattene og rampekattene
Ringoharry og Ramponille. Inspirert
av T.S. Eliots dikt og musikalen Cats.

kkk

Påmelding e-post: barnashus@bergen.kommune.no eller tlf 55 90 47 20 (hverdager kl 9–15). Web: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Barnas kulturhus holder til i Kalmargaten 6 - et hvitt trehus bak teateret og til venstre for Kalmarhuset/Rema 1000.

Alt og Ingenting bor på stranden.
Noen dager skjer det nesten ingenting. Andre dager skyller havet opp
alt mulig rart og da kan alt skje. En
ordløs historie om alt og ingenting.

Foto: Bjarte Bjørkum.

Tirs 25.9-tors 4.10 kl 10.30-12. Fra 3 år. 1,5 time.
Gratis. Max 10 (+ voksne). Arr.: Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design.
Utstillingsdesign/formidling Barnas kulturhus;
Annette Marandon. Påmelding.

BYPROGRAM, DRAMA, FESTIVAL, MUSIKK, TEATER,
VERKSTED, VISUELL KUNST

BARNEHAGER

Bli med «under havet». Se på simulerte, lydløste vannanimasjoner av
videokunstneren Sven Påhlsson og
lag koraller og koralldyr til utstillingens korallrev. Kunstlaboratorium
med verksted. (Vises også i uke 42
som del av BarneBIFF).

kkk

PROGRAM HØSTEN 2012
Påmelding e-post: barnashus@bergen.kommune.no eller tlf 55 90 47 20 (hverdager kl 9–15). Web: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Barnas kulturhus holder til i Kalmargaten 6 - et hvitt trehus bak teateret og til venstre for Kalmarhuset/Rema 1000.

BYPROGRAM
MUNKELIV

UTSTILLING

!
NYHET

SPILLETID

Foto: Dag Fosse

Man 23.4-ons 9.5 kl 9.45-11. For de eldste i barnehagen. 1t og 15 min. Gratis. Max 25 (+ voksne). Av og
med Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Samarbeid
med Byantikvaren i Bergen og Hordaland Kunstsenter. Oppmøte på Hordaland kunstsenter, Klosteret 17.
Påmelding.

Klosteret i dag: Hus, vei, fortau og en
asfaltert plass. Den gang da: Et kloster,
stier, hager og marker. Munkeliv kloster
tronet på Nordnes og var en tid et av Norges rikeste klostre. Under asfalten finnes
fortsatt rester av klosterkirken. I undervisningsprogrammet «Munkeliv» gjenreiser
vi klosteret og gjør det atter synlig i byen
vår. Undervisningsopplegg med fokus på
aktiv deltakelse gjennom fortelling, lek og
installasjons-/verkstedsbaserte aktiviteter.

MUSIKK
KJEKSMASKIN

!
NYHET

Tors 12.1-fre 17.2 kl 9.30-10.30 (4-8 år, med formidler,
1 time, max 15 (+ voksne)) og kl 11.15-12 (1-3 år,
uten formidler, 45 min. max 10 (+ voksne). Gratis.
Produsent; Linda Rios. Utstillingsinstallasjon; Hilde
Angel Danielsen. Basert på utstillingen PRESSPLAY i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Støttet
av Norsk Kulturråd/Kunstløftet og den Kulturelle
Bæremeisen. Påmelding.

Hva skjer når vi fysisk går inn i et dataspill? Hva slags landskap beveger en seg
i og hvilke elementer kan eksistere i en
slik verden? Et levende spillmiljø danner
rammen for undring, lek og oppdagelse.
Markøren er vår egen kropp i bevegelse.
Det er «Spilletid»!

Byprogram - Musikk - Teater - Utstilling

BARNEHAGER
PROGRAM VÅREN 2012

Soulfunk-lokomotivet spiller gjendiktninger av musikken til artister som James
Brown, Aretha Franklin, Sly & The Family
Stone, Ike&Tina Turner og Prince.
På repertoaret står Kjeksmaskin
(Sex Machine), Nils (Kiss), Sofaen er en
god ting (Get up off that thing), Stilongs
(Hotpants), Rock i Setdet (Rock steady).

ALT & INGENTING

LOS BOXOS MAGIKOS

www.kultur rad.no

!
NYHET

Man 5.3-fre 30.3 kl 9.45-10.30. 1-3 år. 45 min. Gratis.
Max 10 (inkl. voksne). Produksjon/formidling; Annette
Marandon. Påmelding.

Foto: Barn i Byen

Fre 16.3 kl 10 og 11.30. Fra 2 år. 40 min. Kr 50.
Dukkenikkerne. Musikk av Cato Ådland. Bill.best.

Fre 4.5, man 7.5, man 21.5 kl 10 og 11.30. 0-3 år.
25 min. Kr 50. Krabatene. Bill.best.

Alt & Ingenting bor på stranden. Noen
dager skjer ingenting. Andre dager skyller
havet opp alt mulig rart og da kan alt skje.
En ordløs historie om alt og ingenting.

De to klovnene Rosita og Pepito tryller
frem musikk, sirkuskunster og klovneri
fra sine fargerike og magiske esker. En
poetisk liten sirkusbasert forestilling for
de aller minste. Pirrer fantasien og skaper
undring hos både små og store.

KATTA OG SVINET

!
NYHET

MJAU

Man 27.2-tors 1.3 kl 10 og 11.30. For de eldste i
barnehagen. 45 min. Kr 50. Gabrielle Barth.
Instruksjon: Nina Bendiksen. Bill.best.

Har du noen gang følt deg utenfor eller
annerledes? Da har du kanskje også følt
slektskap med den lille, stygge andungen
til H. C. Andersen? Det har Petronella.
Hun pleier å være klovn på sirkus Cyrano
men vil heller fortelle historier. Nå inviterer
hun til sitt eget Forteller-Klovn-Teater.
Velkommen!

ØFTET

www.kunstløftet.no

I vår lille kafé kan medbragt mat nytes.
Husk å bestille plass her når dere melder
dere på aktivitetene våre.

TEATER
!
NYHET
PETRONELLA
OG DEN STYGGE ANDUNGEN

KUNST

O2

Velkommen til en ny sesong
på Barnas Kulturhus
Fre 27.4 kl 10 og 11.30. For alle. 40 min. Kr 50.
Jens Brun & De Hattmakers; Mads Falck Berven,
Kai Taule, Tore Ljøkelsøy. Bill.best.

Deltakerbasert spillaktivitet iscenesatt
gjennom fysisk spillmiljø og spilloppgaver. «Spilletid» er et møtepunkt mellom
dataspill og scenekunst. Sentralt står
spillets regler og landskapet en beveger
seg i. I «Spilletid» finner en elementer fra
brettspill til plattform- og eventyrspill.

Svevende, kjempestore og gjennomsiktge
ballonger. Fritt i rommet og hengende fra
taket, fyllt med små objekter og materialer
barna kan oppdage, og på gulvet, mindre
ballonger de selv kan utforme og flytte på.
Sanseinstallasjon/kunstlaboratorium med
lek og utforsking. (NB! utstillingen inneholder latex).

T!
MUORRAJURDAGAT NYHE
Postcommodity; «Så svart som svensk ufemisme for M-D-F».

!
NYHET
Man 23.4-ons 16.5 kl 10.15-11.30. Fra 3 år. 1 t og 15
min. Gratis. Max 10 (+ voksne). Arr.: Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design. Utstillingsdesign/
formidling Barnas kulturhus; Annette Marandon.
Påmelding.

Fre 13.4 kl 10 og 11.30. NB! Kun for DKB - barnehager. Fra 4 år. 45 min. Gratis. Teater Visuell. Annika
Udo. Påmelding.

I Husbussen bor Nossum, et vennlig rotete
trøndersk svin. Han koser seg med å samle
på ting. Helt til den svenske katten Katarina kommer. Hun flytter inn og irriterer
seg over alt rotet og han irriterer seg over
all ryddingen. Men vi trenger både kreativitet og orden?

Fre 8.6, man 11.6 kl 10 og 11.30. Fra 4 år. 40 min.
Kr 50. Tekst: Irene Ahnell. Musikk: Laszlo Egerer.
Bill.best.

En liten musikal om vår venn katten fra
Krabatene. Andreas Holt, Yvonne Algrøy og
Irene Ahnell tar deg med på en morsom
og musikalsk reise i kattenes verden. Møt
krim-katten Mapyteron, teaterkatten Klas,
umulius-pusen Gropius, de to operakattene og rampekattene Ringoharry og
Ramponille. Inspirert av T.S. Eliots dikt og
musikalen Cats.

Muorrajurdagat (‘tretanker’) er en spennende samtidskunstutstilling om materialet tre knyttet til samisk kunst og kultur.
5 kunstnere setter spørsmålstegn ved
bærekraftig utvikling, tradisjon, tid og
materialitet – emner som berører vår
eksistens og vårt forhold til naturen.
Alderstilpasset utstilling med verksted.

Påmelding: e-post: barnashus@bergen.kommune.no eller tlf 55 90 47 20 (hverdager kl 9-15). For mer informasjon: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Barnas Kulturhus holder til i Kalmargaten 6 – et hvitt trehus bak teateret og til venstre for Kalmarhuset/Rema 1000

BYPROGRAM

CAMERA OBSCURA

UNDER HUS OG GATE
Foto: Tove K. Breistein

Foto: Maria Sørlie Berntsen

Ons 31.08-ons 14.09 kl 10.30. Fra 4 år. 1 t og 15 min.
Gratis. Max 10 (+ voksne). Line Olaisen. Påmelding.

I installasjonen «Camera obscura» (‘det
mørke rom’) kan du lik et kamera, oppleve
at omgivelsene utenfor Barnas Kulturhus
projiseres til innsiden av et rom som et opp
ned lysbilde. NB! Presenteres sammen
med «Opp ned rommet».

Tirs 13.9- fre 23.9 kl 09.30 og 11. 4-6 år. 1 time.
Gratis. Max 15 (+ voksne). Produsent/formidlere;
Linda Rios, Elisabeth Slaattelid. Påmelding.
NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/brønnen
inne på Bryggen.

Under hus og gate i byen vår finnes det
fengsel, lager, utskjenkingssted, retts
lokale - alt på samme sted: I Norges første
rådhus. I dag er det bare en rest igjen av
denne bygningen. Vi reiser tilbake til den
gang Magnus Lagabøter laget byloven
og huset ble bygget. Gjennom undring,
fortelling og dramatisk lek undersøker
vi hva som kan ha skjedd og setter det i
sammenheng med vår egen tid.

BYPROGRAM - musikk - TEATER - UTSTILLING

MUSIKK
ERFAHRÜNG

JUNGEL

!
NYHET

Barnehager
program høsten 2011

Tors 8.9 kl 10 og 11.30. Gratis. Påmelding. (NB! Kun
for DKB barnehager). Fre 9.9 kl 10 og 11.30. Fra 2
år. 50 min. Kr 50. Mads Berven med Kåre Opheim og
Daniel Formo. Bill.best.

Musikk fra verdensrommet, skyting med
pil og bue, Gamle Gampen, en liten vestindianer og fortellingen om noen som
startet et rockeband. Mye humor og
musikk av ypperste klasse!

!
NYHET

Barnas Kulturhus holder til i Kalmargaten 6
– et hvitt trehus bak teateret og til venstre for
Kalmarhuset/Rema 1000
Foto: Nasjonalmuseet

FLY HABIBI!

AFRIKANSK KONSERT

Urskog, asfalt eller villniss? Oppdag farge
sterke bilder av kunstneren Patrick Heron
i en «skog» av kryssende «lianer» og
presenningdekket gulv. Kunstlaboratorium
med verksted.

SVEN PÅHLSSON:
BENDING WATER

Velkommen til en ny sesong
på Barnas Kulturhus
I vår lille kafé kan medbragt mat nytes.
Husk å bestille plass her når dere melder
dere på aktivitetene våre.

Ons 28.9-fre 21.10 kl 10.30. Fra 3 år. 1,5 time. Gratis.
Max 10 (+ voksne). Arr.: Kunst i skolen.
Utstillingsdesign/formidling Barnas Kulturhus;
Annette Marandon. Påmelding.

JEG FANT, DU FANT, VI FANT!
!
NYHET

Foto: Henning Rasmussen

Man 31.10-fre 18.11 kl 10.30. Fra 3 år. 1,5 time. Gratis.
Max 10 (+ voksne). Arr.: Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design. Utstillingsdesign/formidling
Barnas Kulturhus; Annette Marandon. Påmelding.

Bli med «under havet» og opplev en sug
gererende vannanimasjon som kontinuer
lig endrer figur etter simulerte påvirknin
ger. Kunstlaboratorium med videoverk av
kunstneren Sven Påhlsson. Med verksted.
Fly Habibi! Illustrasjon: Aslak Helgesen

MED DELTAKENDE BARN

Fre 16.9 kl 10 og 11.30. Fra 2 år. 45 min. Kr 50. Abu
Adonaba og Rune Birkeland. Bill.best.

Barna møter en afrikansk musikk og
danseforestilling: afrikanske musikkin
strumenter (trommer, rytmeinstrumenter,
fløyte) og kan danse til tradisjonelle danser
bl.a. en ku-dans. Barna inviteres inn i
konserten.

Man 10.10-tors 13.10 kl 10 og 11.30. Fra 2 år. 45 min.
Kr 50. Dukkenikkerne. Bill.best.

Fre 28.10 kl 10 og 11.30. 3-6 år. 40 min. Kr 50.
Hedvig Garshol og Siren Thorsheim. Bill.best.

Ved sultanens palass er det fullt kaos.
Noen har glemt å lukke døren til det store
fugleburet og sultanens vakre fugler har
flydd sin veg. Tilbake i buret ligger et egg…

Jakten på eventyr med sang, rytme og
bevegelser. Vi reiser til Eventyrland hvor
Regnbuekongen og prinsesse Nett og Lett
bor. Uværsheksa herjer...

ALT & INGENTING
Foto: Barn i Byen

TEATER

UTSTILLING
OPP NED ROMMET

TJENER, EN KOPP KAFFE, TAKK!

Man 24.10 kl 10 og 11.30. Fra 2 år. 40 min. Kr 50.
Dukkenikkerne. Bill.best.

Man 29.8, fre 2.9 kl 10 og 11.30. 1-5 år. 40 min. Kr 50.
Siv Ødemotland og Katrine Heggstad. Samarbeid med
HiB. Bill.best.

Bella har sin egen veske fylt med overras
kelser! Isa vil ha samme vesken. Innholdet
inspirerer til lek. Her har de funnet solbriller
og sugerør og Bella inviterer Isa til å leke
mygg…

Alt og Ingenting bor på stranden. Noen
dager skjer det nesten ingenting. Andre
dager skyller havet opp alt mulig rart og da
kan alt skje. En ordløs historie om alt og
ingenting.

Foto: Maria Sørlie Berntsen

Ons 31.08-ons 14.09 kl 10.30. Fra 4 år. 1 t og 15 min.
Max 10 (+ voksne). Kirsti van Hoegee Kosmo.
Påmelding.

SPILLETID

!
NYHET

«Johs i dataspill». Foto: Bjarte Bjørkum

Man 28.11-fre 16.12 kl 09.30 (med formidler, 4-6 år)
og kl 11.15 (uten formidler, 2-4 år). 1 time/45 min.
Gratis. Max 10 (+ voksne). Utstillingsinstallasjon;
Hilde Angel Danielsen. Produsent/kurator; Linda
Rios. Basert på utstillingen PRESS-PLAY i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Støttet av Norsk Kulturråd/Kunstløftet. Påmelding.

Hva skjer når vi fysisk går inn i et data
spill? Hva slags landskap beveger en seg
i? Hvilke elementer kan eksistere i en slik
verden? En spillmiljøinstallasjon danner
rammen for undring, lek, problemløs
ning og oppdagelse. Markøren er vår egen
kropp i bevegelse. En fortelling bygges og
tar form. Det er Spilletid!

Hvordan føles det å gå i taket - å være inne
i et rom hvor alt er snudd opp ned?
I «Opp ned rommet» har gulv, tak og møbler
byttet plass. NB! Presenteres sammen
med «Camera obscura».

Påmelding: e-post: barnashus@bergen.kommune.no eller tlf 55 90 47 20 (hverdager kl 9-15).
For mer informasjon: www.bergen.kommune.no/barnashus

BYPROGRAM, design, drama, festival, TEATER, UTSTILLING

Barnehager
Program våren 2011
Velkommen til en ny sesong på Barnas Kulturhus. I vår lille kafé kan medbragt mat nytes.
Husk å bestille plass her når dere melder dere på aktivitetene våre.
Påmelding: e-post: barnashus@bergen.kommune.no eller tlf 55 90 47 20 (hverd. kl 9–15).

Web: www.bergen.kommune.no/barnashus

BYPROGRAM
UNDER HUS OG GATE

Ons 27.4-fre 13.5 kl 09.30 og 11.
Fra 4 år. 1 time. Gratis. Max 15
(+ voksne). Linda Rios, Elisabeth
Slaattelid. Påmelding. NB! Oppmøte
utenfor Bryggen Tracteursted/
brønnen inne på Bryggen.

DRAMA
TEATERGARDEROBEN

Lekens Soria Moria.
Man 7.3- tors 31.3 kl 09.30-11.00.
Fra 3 år. 1,5 time. Gratis. Max 15
(+ voksne). Linda Rios. Påmelding.

TEATER
LOS BOXOS MAGIKOS

Fre 11.2, man 14.2, fre 18.2, man
21.2 kl 10 og 11.30. Fra 1 år.
40 min. Kr 50. Krabatene. Bill.best.

TEATER
FLY HABIBI!

Man 4.4, fre 8.4, man 11.4, fre 29.4
kl 10 og 11.30. Fra 2 år. 45 min.
Kr 50. Dukkenikkerne. Bill.best.

UTSTILLING
PUST

Tirs 12.4-tors 5.5 kl 09.45-10.30
og 11-11.45. 1-3 år. 45 min. Gratis.
Max 10 (inkl. voksne).
André Marandon. Påmelding.

Los Boxos Magikos
Foto: Tove Breistein

Fly Habibi!
Illustrasjon: Aslak Helgesen

I Bergen by, under hus og
gate, ligger hemmelige
fortellinger slik byen en
gang var.
Fengsel, lager, utskjenk
ingssted, rettslokale,
ballsal - alt fantes på
samme sted: I byens første
rådhus. Gjennom undring,
oppdaging og fortelling
undersøker vi hva som kan
ha skjedd da.

DESIGN
MÅNEN

Ons 18.5-ons 1.6 kl 09.30-10.30 og
11-12. Fra 3 år. 30 min. Gratis. Max
10 (+ voksne) Bang Jeon Lee.

Vakre stoffer, hatter,
kostymer og skjulte skatter
står klar til bruk i Barnas
Kulturhus. Her kan en kle
seg ut og leke seg inn i
fortellingen og fantasiens
verden.

FESTIVAL
BAKU 2011 «EN ROMODYSSÉ»

Ved sultanens palass er det
fullt kaos. Noen har glemt
å lukke dørene til det store
fugleburet og sultanens
vakre fugler har flydd sin
veg. Tilbake i buret ligger
et egg...

Opp, og ned, opp, og ned.
Et pustende dyr i en skog.
Kryp rundt og på. Fysisk
leke- og sanseinstallasjon
med pust som tema. Uten
formidler.

OLE IDOLET BULL

ALT & INGENTING

TULIPANENES
HEMMELIGHET

Vinterferien: Man 28.2-fre 4.3 kl
10 og 11.30. Fra 3 år. 40 min. Kr 50.
Bergen Byspill. Prod. i samarbeid
med DKB. Bill.best.

Kunstbiennale for barn fra 3 år
Tirs 14.6-fre 24.6 kl 10-12. Fra 3 år.
2 timer. Gratis. Max 40 (4 grupper á
max 10 barn i hver gruppe). Kunst
nere: Line Olaisen, Kirsti van Ho
egee. Kurator: Annette Marandon.
NB! Presentasjon av BaKu 2011 for
påmeldte fre 10.06 kl 10-12.
Foto: Line Olaisen

Foto: Line Olaisen

«Månen» (‘dal’) er et resultat av et brukerinspirert
designprosjekt for barn.
Ideen er å motivere barn
for innendørs aktiviteter.
Med brett formet som halvmåner eller appelsinbåter
kan barna bygge, vippe og
leke. Uten formidler. NB!
Presenteres sammen med
«Tulipanenes hemmelighet» (se ‘utstilling’).

Sirkus Los Amigos er i
gang med nye klovnestreker, sirkuskunstner og tryllerier fra magiske bokser:
jonglerballer, bjeller og
såpebobler. Sirkusmusikk
på klarinett og trekkspill.

Vi snur det litt opp ned.
Kubricks kjente filmtittel
får en ny vending under
BaKu 2011. Ikke bare
inviterer vi til en reise inn i
kunstens verden, vi vil også
endre de fysiske rommene
på Barnas Kulturhus (for
komplett program/mer info
se websiden vår).

HER ER VI:
Barnas Kulturhus,
Kalmargaten 6,
5011 Bergen. Vi holder
til i et hvitt trehus bak
teateret og til venstre
for Kalmarhuset/
Rema 1000.

Bergen Byspill viser
forestillingen om Ole Bull
- Bergen og Nordens internasjonale superstjerne.
Kunstneren som damene
dånte for og konger og
dronninger beæret.

SIMEN STJERNESPILLER
Man 9.5 kl 10 og 11.30. (Fre 11.3,
man 14.3, fre 6.5 kun for DKBbarnehager). Fra 3 år. 35 min.
Kr 50. Muriel Sandberg, Monika
Solheim, Jarle Solheim. Produsert
av Hordaland Fylkeskommune,
Rikskonsertene. Bill.best.

Fre 13.5, man 16.5 kl 10 og 11.30.
Fra 2 år. 40 min. Kr 50. Dukke
nikkerne. Bill.best.

Alt & Ingenting bor på
stranden. Noen dager skjer
nesten ingenting. Andre
dager skyller havet opp alt
mulig rart og da kan alt
skje. En vakker, ordløs historie om alt og ingenting.

UTSTILLING
MELLOM HIMMEL
OG JORD

Man 31.01-fre 25.02 kl 10.15-11.45.
Fra 2 år. 1,5 time. Gratis. Max 10
(+ voksne). Annette Marandon.
Påmelding.

Illustrasjon: Muriel Sandberg

Simen er 7 år og får en
fløyte fra sin venn glass
blåseren Elias. Glassfløyten
låter som sangen til en
nattergal, som gråten til en
sorgfugl, som englelatter
og stjernehvisking.

Tenk å sveve midt i rommet
løsrevet fra gulv og tak.
Flyr tankene avgårde uten
kontakt med bakken? Ting
ser ihvertfall anerledes ut.
I kunstlaboratoriet «mellom
himmel og jord» utforsker
vi kunsten å være «vektløs». Med verksted.

MER INFORMASJON: Bulleteng vår 2011 kan lastes ned på www.bergen.kommune.no/barnashus

Ons 18.5-ons 1.6 kl 09.30-10.30 og
11-12. Fra 3 år. 30 min. Gratis. Max
10 (+ voksne). Arr.: Kunst i Skolen.
Påmelding.

Se og lytt til billedkunstneren Harald Norbergs
og forfatteren Jo Tenfjord
sin versjon av hvordan
tulipanene kom til Europa
fra Tyrkia på 1500-tallet.
Sittende på et teppe foran
et titteskap med bilder kan
du lytte til lydboken som
følger utstillingen. Uten
formidler. NB! Presenteres
sammen med «Månen»
(se ‘design’).

