SKOLEPROGRAM VÅREN 2020
Foto: Tove K. Breistein

DRAMA
Foto: Tove K. Breistein

ARKITEKTUR

Bydetektivene slår til!

Tre ruiner

Tirs, ons, tors. 21.1.–14.5. kl 10–13.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte og avslutning på Barnas kulturhus.
Innlagt tid til lunsj. For 4. trinn.

Tirs, ons, tors. 10.3.–2.4. kl 10–11.15. Linda
Rios. Oppmøte v/Mariakirken. Maks 25 barn.
1.–2. trinn.

Byvandring, samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhistorie, ut og oppdage spor i byen.

En gang var Lavranskirken, Maria
Gildeskåle og Katarinahospitalet
viktige bygninger i byen. Gjennom
dramatisk lek og fortelling kommer vi nærmere bysamfunnet på
1200-tallet. Som byens fremste
menn og kvinner må vi finne en
løsning på et dilemma.

ARKITEKTUR

FESTIVAL

MØ
NS

JO

N

Tre rom og tre fortellere tar deg
tilbake til myter og fortellinger fra
tidligere tider.
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Besøk i Mariakirken, Schøtstuene
og Bryggen. Vi studerer bl.a.
lafteteknikk og Scholeusstikket.
På Bryggen løser vi oppgaver
knyttet til materialbruk, konstruksjon og struktur.

Fre 17.4. kl 10–11.15. Gabrielle Barth,
Sindre T. Westgård og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Utfyllende program kunngjøres senere.
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Tirs, ons, tors. 21.1.–7.5. kl 10–13.
Bastian Danielsen og Stine Mari Lian Medås.
Oppmøte v/Schøtstuene. Innlagt tid for lunsj.
For 4. trinn.

Kulturminnefestival:
Ruiner, hull & andre
hemmeligheter
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Rom for kompetanse
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www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

LYDrøre

Fru Mohrs Gartneri

Påmelding: barnaskulturhus@bergen.kommune.no
eller 53 03 82 30 (hverdager kl. 9–15).

Man, tirs, ons, tors. (vinterferien) 24.2.–27.2.
kl 10. Per Jørgensen, Frank Jakobsen og
Nils Are Drønen. 1.–2. trinn.

Tirs, ons, tors 26.5.–11.6. kl 9.45–12.
Elisabeth Hoff. 1.–3. trinn.

Alle tilbud er GRATIS.

Bli med på jakten etter de fineste
rytmene, melodiene og lydene.
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. Ta
gjerne med noe som lager lyd.

En gang var Barnas kulturhus
boligen til Fru Mohr. Hun drev et
gartneri der Kalmarhuset ligger i
dag. Våren 2020 vil vi «gjenåpne»
gartneriet i Barnas kulturhus og
invitere skoler og barnefamilier til å
lage en historisk tidslinje med planter og vekster knyttet til Bergens
950-årige historie.

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

Program skoler høsten 2019
ARKITEKTUR

ARKITEKTUR

DRAMA

DRAMA

Bydetektivene slår til!

Middelalderbyen

Under hus og gate

Retten er satt

Tirs, ons, tors 27.8.–5.12. kl 10–13.
Elisabeth Hoff. Oppmøte og avslutning ved
Barnas kulturhus. Innlagt tid til lunsj.
For 4. trinn.

Tirs, ons, tors 27.8.–5.12. kl 10–13.
Bastian Danielsen. Oppmøte v/Schøtstuene.
Innlagt tid for lunsj. For 4. trinn.

Tirs, ons, tors 3.9.–26.9. kl 10–11.15.
Linda Rios og Elisabeth Slaattelid.
NB! Oppmøte v/Bryggen Tracteursted – brønnen
inne på Bryggen. Maks 25 barn. 1.–3. trinn.

Tirs, ons, tors 3.12.–12.12. kl 10–11.15.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

Byvandring, samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhistorie, ut og oppdage spor i byen.

Besøk i Mariakirken, Schøtstuene
og Bryggen. Vi studerer bl.a.
lafteteknikk og Scholeusstikket.
På Bryggen løser vi oppgaver
knyttet til materialbruk, konstruksjon og struktur.

I Bergen ligger hemmelige fortellinger om byen slik den en gang
var. Under hus og gate finnes
det fengsel, lager, skjenkested,
rettslokale, ballsal – alt på samme
sted; i Norges aller første rådhus.
Byhistorie formidlet gjennom
dramatisk lek.

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.

FESTIVAL

HØSTFERIEN (SFO)
Ill.: Elisabeth Moseng

BarneBIFF

Farfars Bombekrater

Man 30.9.–tors 3.10. kl 10–13. 1.–3. trinn.

Tirs 8.10.– fre 11.10. kl 10.
Lys Levende Adele. 1.–3. trinn.

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.

Farfars bombekrater 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.

ADRESSE: Kalmargaten 6
INFO.: www.bergen.kommune.no/
barnaskulturhus
FØLG OSS på Facebook
PÅMELDING:
barnaskulturhus@bergen.kommune.no
eller tlf.: 53 03 82 30 (hverd. kl 9–15).
Alle tilbud er GRATIS.
I vår kafé kan medbragt mat nytes.
Plassbestilling

Rom for læring

Program skoler våren 2019
ARKITEKTUR

ARKITEKTUR

VINTERFERIEN (SFO)

Foto: Oddleiv Apneseth

ARKITEKTUR

Bydetektivene slår til!

Middelalderbyen

Byplanen 1916

Lakenskrekk

Tirs, ons, tors. 22.1.–6.6. kl 10–13.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte og avslutning på Barnas kulturhus.
Innlagt tid til lunsj. For 4. trinn.

Tirs, ons, tors. 22.1.–6.6. kl 10–13.
Bastian Danielsen og Stine Mari Lian Medås.
Oppmøte v/Schøtstuene. Innlagt tid for lunsj.
For 4. trinn.

Tirs, ons, tors. 2.4.–11.4. kl 10–12.
Elisabeth Hoff. Oppmøte på Barnas kulturhus.
Avslutning i Musikkpaviljongen.
Innlagt tid for lunsj. 1.–2. trinn.
Påmelding: www.dksbergen.no.

Tirs, ons, tors. (vinterferien) 26.2.–28.2. kl 10.
Good Time Charlie. 1.–2. trinn.

Byvandring, samtale og verksteds
aktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhis
torie, ut og oppdage spor i byen.

Besøk i Mariakirken, Schøtstuene
og Bryggen. Vi studerer bl.a.
lafteteknikk og Scholeusstikket.
På Bryggen løser vi oppgaver
knyttet til materialbruk, konstruk
sjon og struktur.

Bergensbrannen i 1916 la et stort
område av byen i aske. Barna får
prøve seg som byplanleggere. De
deltar i verksteder og byvandring.

Energisk rhythm & blues om lak
enskrekk, sølehopping, jojotroll,
mirakelkur og om treneren som
har tørna. Tekstene er på vest
landsdialekt og sangene er lette
å synge med på. Her finnes både
positivt innhold, mye humor, ville
sprell på bluesgitar og fri fantasi.

Foto: Tove K. Breistein

DRAMA

Foto: Tove K. Breistein

DRAMA

Munkeliv

Tre ruiner

Tirs, ons, tors 28.5.–19.6. kl 9.45–11. Elisabeth
Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn. Maks antall
barn: 25. Oppmøte: Hordaland Kunstsenter,
Klosteret 17.

Tirs, ons, tors. 26.3.–11.4. kl 10–11.15. Linda
Rios. Oppmøte v/Mariakirken. Maks 25 barn.
1.–2. trinn.

En gang var Lavranskirken, Maria
Gildeskåle og Katarinahospitalet
viktige bygninger i byen. Gjennom
dramatisk lek og fortelling kom
mer vi nærmere bysamfunnet på
1200tallet. Som byens fremste
menn og kvinner må vi finne en
løsning på et dilemma.

Ill.: Elisabeth Moseng

FESTIVAL

LitteraturfestBARN:
Alfa & Omega
Man 11.2.–tors 14.2. kl 10–13. Lys Levende Adele.
1.–3. trinn. Utfyllende program kunngjøres senere.

Fred er tema for årets festival.
Farfars bombekrater er en sterk
og viktig forestilling, basert på
Adele Lærum Duus’ bok om sin
farfars opplevelser under andre
verdenskrig. Etter forestillingen
blir det forfattersamtale, samt
utstilling med Elisabeth Mosengs
tegninger fra boken.

Rom for avtrykk

FESTIVAL
© Shutterstock

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 betyd
ning i byen.

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Påmelding: barnaskulturhus@bergen.kommune.no
eller 53 03 82 30 (hverdager kl. 9–15).
ALLE TILBUD ER GRATIS.
I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling.
Adresse: Kalmargaten 6.

Middelalderfortellinger
Fre 26.4. og man 29.4. kl 10–11.15.
Gabrielle Barth, Sindre T. Westgård og Linda
Rios. 1.–2. trinn. Utfyllende program kunn
gjøres senere.

3 rom og 3 fortellere tar deg
tilbake til middelalderens helter
og bragder. Forestillingen er en
del av kulturminnefestivalen
«Ruiner, hull og andre hemme
ligheter».

SKOLEPROGRAM
HØSTEN 2018
ARKITEKTUR

BYDETEKTIVENE
SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 28.8.–6.12. kl 10–13.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte og avslutning ved Barnas kulturhus.
Innlagt tid til lunsj. For 4. trinn.

Byvandring, samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhistorie, ut og oppdage spor i byen.

ARKITEKTUR

DRAMA

DRAMA

MIDDELALDERBYEN

UNDER HUS OG GATE

RETTEN ER SATT

Tirs, ons, tors. 4.9.–6.12. kl 10–13.
Bastian Danielsen. Oppmøte v/Schøtstuene.
Innlagt tid for lunsj. For 4. trinn.

Tirs–tors. 28.8.–20.9. kl 10–11.30. Linda Rios og
Elisabeth Slaattelid. NB! Oppmøte v/Bryggen
Tracteursted – brønnen inne på Bryggen.
Maks 25 barn. 1.–3. trinn.

Tirs, ons, tors. 27.11.–6.12. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

Besøk i Mariakirken, Schøtstuene
og Bryggen. Vi studerer bl.a.
lafteteknikk og Scholeusstikket.
På Bryggen løser vi oppgaver
knyttet til materialbruk, konstruksjon og struktur.

I Bergen ligger hemmelige fortellinger om byen slik den en gang
var. Under hus og gate finnes det
fengsel, lager, utskjenkingssted,
rettslokale, ballsal – alt på samme
sted; i Norges aller første rådhus.
Byhistorie formidlet gjennom
dramatisk lek.

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.

FESTIVAL

HØSTFERIEN (SFO)

BarneBIFF

ASTRID & EG

Man 1.10.–tors 4.10. kl 10–12.30.
Hele festivalprogrammet kommer i egen folder.
Følg også med på våre nettsider. 1.–3. trinn.

Tirs–tors 9.10.–11.10. (høstferien) kl 10.
Krabatene – Irene Ahnéll, Leslie Egerer og
Mette Scarth Tønseth. Fra 3 år.

I Krabatenes forestilling «Astrid
& eg» blir vi kjent med forfatteren
bak Pippi, Marikken, Emil og
Karlson på taket. Astrid Lindgren
var et eventyr i seg selv.

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

ADRESSE: Kalmargaten 6
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Rom for kunnskap
BARNAS
KULTURHUS

INFO.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling
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PÅMELDING: e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no eller
tlf.: 53 03 82 30 (hverdager kl 9–15)
.

DNS

TE

PRISER: Alle tilbud er GRATIS

N

FØLG OSS på Facebook

ROM FOR KUNNSKAP
ARKITEKTUR

BYDETEKTIVENE
SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 23.1.–7.6. kl 10–13.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte og avslutning ved Barnas kulturhus.
Innlagt tid til lunsj. For 4. trinn.

Byvandring, samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhistorie, ut og oppdage spor i byen.

ARKITEKTUR

ARKITEKTUR

DRAMA

MIDDELALDERBYEN

BYPLANEN 1916

TRE RUINER

Tirs, ons, tors. 23.1.–7.6. kl 10–13.
Hilde Marie Blindheim eller Anna Munck.
Oppmøte v/Schøtstuene. Innlagt tid for lunsj.
For 4. trinn.

Tirs, ons, tors. 10.4.–19.4. kl 10–12.
Elisabeth Hoff. Oppmøte på Barnas kulturhus.
Avslutning i Musikkpaviljongen ca. kl. 12.
Innlagt tid for lunsj. 1.–2. trinn.
Påmelding: www.dksbergen.no.

Tirs, ons, tors. 10.4.–26.4. kl 10–11.15. Linda
Rios. Oppmøte v/Mariakirken. 1.–2. trinn.

Besøk i Mariakirken, Schøtstuene
og Bryggen. Vi studerer bl.a.
lafteteknikk og Scholeusstikket.
På Bryggen løser vi oppgaver knyttet til materialbruk, konstruksjon
og struktur.

Bergensbrannen i 1916 la et stort
område av byen i aske. Barna får
prøve seg som byplanleggere. De
deltar i verksteder og byvandring.

En gang var Lavranskirken, Maria
Gildeskåle og Katarinahospitalet
viktige bygninger i byen. Gjennom
dramatisk lek og fortelling kommer vi nærmere bysamfunnet på
1200-tallet. Et dilemma finner
sin løsning når vi går inn i Maria
Gildeskåle som byens fremste
menn og kvinner.

VINTERFERIEN (SFO)

Foto: Øystein Grutle Haara

DRAMA

MUNKELIV

MISS TATI OG VENNER

Tirs, ons 5.6.–13.6. og man, tirs, ons 18.6–20.6.
kl 9.45–11. Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
1.–2. trinn. Oppmøte: Hordaland Kunstsenter,
Klosteret 17.

Tirs–tors (vinterferien) 27.2.–1.3. kl 10.
Miss Tati, Liliana Palanca, Ivar Thormodsæter
og Eirik Blåsternes. 1.–2. trinn.

Barna blir med på en musikalsk
reise fra hip-hop til R&B og
house. – Musikk er terapi i
livet sier Miss Tati. Hun skriver
sin egen musikk, og henter
inspirasjon fra alle stilarter hun
liker for å lage sitt eget musikalske uttrykk.

I middelalderen tronet Munkeliv
kloster på Nordnes, med blomstrende hager og grønne marker.
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
Foto: Jacob Forsell

Skoler

FESTIVAL

Våren 2018

LitteraturfestBARN:
ALFA & OMEGA

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Man 12.2.–tors 15.2. kl 10–12.30. 1.–2. Trinn.

Priser: Alle tilbud er GRATIS.

I Krabatenes forestilling «Astrid
& eg» blir vi kjent med forfatteren
bak Pippi, Marikken, Emil og
Karlson på taket. Det blir også
verksteder og utstilling med Tonje
Bøe Birkelands fotografier av fiktive oppdagelsesreisende kvinner.

Påmelding: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller
e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.

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

I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling.
Adresse: Kalmargaten 6.
Mer info.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

MusikkfestBARN: LYDig
Man 28.5.–tors 31.5. kl 10–12.30. 1.–2. Trinn.
Elisabeth Moberg m/band.

Bli med på en musikalsk reise
gjennom kjente norske barnefilmer. Opplev musikken fra Kamilla
og Tyven, Gråtass, Karsten og
Petra, Jakten på Nyresteinen,
samt Elias og Knerten-filmene.
Det blir også lyd-dusj, filmløype,
karaoke-scene, quiz m.m.
Utfyllende program kunngjøres senere på
våre nettsider og i egen folder.

ROM FOR LÆRING
BYDETEKTIVENE
SLÅR TIL!
Tirs–tors. 29.8.–14.9. og 17.10–7.12. kl 10–13.
4. trinn. Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid. Oppmøte ved Barnas kulturhus kl 10, og vi
avslutter samme sted kl 13. Innlagt tid til lunsj.
Tilbudet blir gitt til alle på 4. trinn i Bergen.
Informasjon sendes til alle skolene.

Hva er en by? Hva gjør Bergen til
en by? Byvandring, samtale og
knyttet til
MIKROFILMverkstedsaktiviteter
PRESENTS
temaene by, byhistorie og arkitektur.

ARKITEKTUR

Verdens mellomste fisk. Ill.: Cathinka Tanberg

BarneBIFF

UNDER HUS OG GATE

RETTEN ER SATT

Tirs–tors. 29.8.–7.12. kl 10–13. 4. trinn. Hilde
Marie Blindheim eller Anna Munch.
Oppmøte v/Mariakirken. Innlagt tid for lunsj.
Tilbudet blir gitt til alle på 4. trinn i Bergen.
Informasjon sendes til alle skolene.

Tirs–tors. 29.8.–28.9. kl 10–11.15. Elisabeth
Slaattelid, Linda Rios og Gabrielle Barth.
NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/
brønnen inne på Bryggen. Maks 25 barn.
1.–3. trinn.

Tirs, ons, tors. 17.10.–7.12. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

Øvrestretet/Øvregaten er den
gamle handelsgaten fra middelalderen. Vi går opp gateløpet og
bruker Schøtstuene som base for
å studere handel, gjenstander og
kart. Vi ser også på Mariakirken.
På Bryggen løser vi oppgaver.

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.

THE WORLD’S MIDDLEST FISH

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.

HØSTFERIEN FOR SFO

Skoler

Høsten 2017
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

VERDENS MELLOMSTE FISK / THE WORLD’S MIDDLEST FISH director CATHINKA TANBERG producers LISE FEARNLEY / TONJE SKAR REIERSEN narrator ANE DAHL TORP starring ASTRID SYNNEVE LAMMETUN / SILJE TORP / JOHN BRUNGOT /
IVAR NERGAARD screenplay PER SCHREINER music KAADA design MARVIN HALLERAKER / ANNETTE SAUGESTAD HELLAND animation MAGNHILD WINSNES / JOSEFINE HANNIBAL / CATHINKA TANBERG sound design HÅKON LAMMETUN
produced with support from THE AUDIO AND VISUAL FUND / THE NORWEGIAN FILM INSTITUTE / WESTERN NORWAY FILM CENTRE produced by MIKROFILM AS / www.mikrofilm.no
Man 2.10.–tors 5.10. kl 10–12.30. 1.–3. trinn.
Hele festivalprogrammet kommer i egen folder.
Priser: Alle tilbud er GRATIS.
Følg også med på våre nettsider.

Barnas egen filmfestival. Visning
av norske og internasjonale perler,
samt filmer laget av barnehagebarn sammen med filmskapere.
Ulike animasjonsverksteder med
LivLaga, samt utstilling og verksted med fokus på filmskaper
Lotte Renigers produksjon.

DRAMA

MIDDELALDERBYEN

VERDENS MELLOMSTE FISK
FESTIVAL

DRAMA

Foto: Øystein Grutle Haara

ARKITEKTUR

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 info.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

MISS TATI OG VENNER
Tirs–tors 10.10.–12.10. kl 10.
Miss Tati, Liliana Palanca, Ivar Thormodsæter
og Eirik Blåsternes. 1.–2. trinn.

Musikk er terapi i livet. Barna blir
med på en musikalsk reise fra
hip-hop 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.

ROM FOR KOMPETANSE
ARKITEKTUR

BYDETEKTIVENE
SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 24.1.–18.5. For 4. trinn.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte ved Barnas kulturhus kl. 10 og av
slutning samme sted kl 13. Innlagt tid til lunsj.

Byvandring, samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhistorie, ut og oppdage spor i byen.

FESTIVAL

SFO (VINTERFERIEN)

ORDFABRIKKEN

LITTERATURFEST
BARN: ALFA & OMEGA

Tirs, ons, tors 28.2–2.3. kl 10 og 11.30.
Adele Duus og Monika Solheim.
Fra 1.–2. Trinn.

Man 24.4.–tors 27.4. kl 10–12.30. Fra 4 år.

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.

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.

ARKITEKTUR

DRAMA

RETTEN ER SATT
Tirs, ons, tors 7.3.–16.3 og 9.–11. 5. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Maks 10 barn. Oppmøte: Tårnplass.

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.

DRAMA

MIDDELALDERBYEN

TRE RUINER

Tirs, ons, tors. 24.1.–25.5. For 4. trinn.
Anna Munck eller Hilde Marie Blindheim.
Oppmøte ved Mariakirken kl. 10 og avslutning
på Bryggen kl. 13. Innlagt tid for lunsj.

Tirs–tors. 28.3.–6.4. og 18.4.–27.4. kl 10–11.15.
1.–2. trinn. Linda Rios. Oppmøte v/Mariakirken.

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.

Besøk i Mariakirken, Schøtstuene
og Bryggen. Vi studerer bl.a.
lafteteknikk og scholenstikket. På
Bryggen løser vi oppgaver knyttet
til materialbruk, konstruksjon og
struktur.

ARKITEKTUR

Skoler

DRAMA

Våren 2017

BYPLANEN 1916
Tirs, ons, tors. 23.5.–8.6. 1.–2. trinn.
Elisabeth Hoff. Oppmøte på Barnas kulturhus
kl.10.15, avslutning i Musikkpaviljongen ca.
kl. 12.15. Innlagt tid for lunsj.
Påmelding: www.dksbergen.no.

Bergensbrannen i 1916 la et stort
område av byen i aske. Barna får
prøve seg som byplanleggere. De
deltar i verksteder og byvandring.

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
Priser: Alle 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.
Mer info.: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

MUNKELIV
Tirs, ons 23.5–14.6. kl 9.45 –11.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–3. trinn.
Oppmøte: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17.

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.

TILBUD TIL

SKOLER OG SFO
HØSTEN 2016

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
ROM FOR NYE TANKER
ARKITEKTUR

DRAMA

FESTIVAL

HØSTFERIEN (SFO):

«Soar». Alyze Tzue.

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

UNDER HUS OG GATE

BarneBIFF

FRA EN KU’S DAGBOK

Tirs, ons, tors. 30.8.–1.12. kl. 10–13. For 4. trinn.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte ved Barnas kulturhus kl. 10 og vi avslutter
samme sted kl 13. Innlagt tid til lunsj.
Tilbudet blir gitt til alle på 4. trinn i Bergen.
Informasjon sendes til alle skolene.

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 25 barn. Fra 1.–3. trinn.

Man 19.9.–tors 22.9. kl 10–12.30.
Fra 1.–3. trinn. Festivalpakke. Følg med på nettsider
for oppdatert og detaljert program.

Tirs–tors 11.10.–13.10. kl 10 og 11.30.
Teateratelieret. 1.–2. Trinn.

Hva er en by? Hva gjør Bergen til en
by? Byvandring, samtale og verk
stedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhistorie,
ut og oppdage spor i byen: Spor
etter dramatiske hendelser, spor
av arkitektur og byrom, og dekor på
husene.

I Bergen by ligger hemmelige fortel
linger om byen slik den en gang var.
Under hus og gate finnes det feng
sel, lager, skjenkested, rettslokale,
ballsal  alt på samme sted; i Norges
aller første rådhus, et hus for lov og
rett. Herfra ble Magnus Lagabøtes
bylov håndhevet.
Byhistorie formidlet på en leken måte
inne i rådhusruinene.

Barnas egen filmfestival. Visning av
norske og internasjonale perler, samt
filmer laget av barnehagebarn sam
men med filmskapere. Ulike verkst
eder og utstilling av skisser og still
bilder fra filmene.

VISUELL KUNST
Liaung - Chung Yen: «Forandringsmuligheter»
Foto: Nasjonalmuseet

Kua Fia lever som kyr flest: et traust
og trasig liv i fjøset. Dagene er forut
sigbare, 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.

BARNAS
KULTUR

HUS

PRISER: Formidlingstilbud og festival
er GRATIS. Forestilling kr 50,.

MIDDELALDERBYEN

RETTEN ER SATT

LAGET I VERDEN

Tirs, ons, tors. 30.8.–1.12. kl 10– 13.
For 4. trinn. Hedvig Thorkildsen eller Anna Munck.
Oppmøte v/Mariakirken. Innlagt tid for lunsj.
Tilbudet blir gitt til alle på 4. trinn i Bergen.
Informasjon sendes til alle skolene.

Tirs, ons, tors. 29.11.–8.12. kl. 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

Tirs, ons, tors 18.10.–27.10. kl 10–12. Elisabeth Hoff
Produsent: Nasjonalmuseet. Fra 1.–4. trinn.
Maks 15 elever.

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 histo
rie som skal fortelles og et problem
som må diskuteres.

En reise i verden, konkretisert gjen
nom smykkeobjekter laget av tolv
utvalgte kunstnere fra seks verdens
deler. Utstilling, formidling og verk
sted.

Øvrestretet/Øvregaten er den gamle
handelsgaten fra middelalderen. Vi
går opp gateløpet og bruker Schøt
stuene som base for å studere han
del, kart og gjenstander. Vi ser også
på Mariakirken. På Bryggen løser vi
oppgaver knyttet til materialbruk,
konstruksjon og struktur.

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

TILBUD TIL

SKOLER OG SFO
VÅREN 2016

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
ROM FOR UTVIKLING
ARKITEKTUR

DRAMA

HANSADAGENE

BYPLANEN 1916
BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 26.1.–9.6. kl. 10–13. For 3.–4. trinn.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte ved Barnas kulturhus kl. 10 og vi avslutter
samme sted kl 13. Innlagt tid til lunsj.
Påmelding: www.dksbergen.no.

Hva er en by? Hva gjør Bergen til en
by? Byvandring, samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre bydetektiver skal, etter innføring i
byggeteknikker og arkitekturhistorie,
ut og oppdage spor i byen: Spor etter
dramatiske hendelser, spor av
arkitektur og byrom, og dekor på
husene.

Tirs, ons, tors. 26.1.–9.6. kl. 10.15–12.15. 1.–2. trinn.
Elisabeth Hoff. Oppmøte på Barnas kulturhus
kl.10.15, avslutning i Musikkpaviljongen ca kl. 12.15.
Innlagt tid for lunsj. Påmelding: www.dksbergen.no.

Den 15. januar 2016 er det 100 år siden det var en stor brann i Bergen,
«Bergensbrannen 1916». Den brøt ut
i en sjøbod ved Murallmenningen og
spredte seg over hele sentrum mellom Vågen, Rådhuset og Engen. Et
stort område av byen ble lagt i aske.
Barna får prøve seg som byplanleggere, deltar i verksteder og byvandring.

RETTEN ER SATT

DEN SYNGENDE TØRRFISK

Tirs, ons, tors. 25.8.–10.9. kl. 9.45–11.
Tirs, ons, tors 23.2.–3.3 og 10.–12. 5. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Maks 10 barn. Oppmøte: Tårnplass.

Fre 3.6., fre 10.6., man 13.6. og tirs 14.6. kl. 10 og
11.30. Av og med Sagatruppen. Fra 1–2 trinn.

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

VINTERFERIEN (SFO)

MIDDELALDERBYEN

TRE RUINER

HYSJ

Tirs, ons, tors. 26.1.–12.5. kl 10– 13. Sofie Vestad,
Hedvig Thorkildsen eller Anna Munck. Oppmøte
v/Mariakirken. 6.–7. trinn. Innlagt tid for lunsj.
Påmelding: www.dksbergen.no.

Tirs, ons, tors. 12.4.–28.4. kl 10–11.15. Linda Rios.
Oppmøte v/Mariakirken. Maks 25 barn. 1.–2. trinn.

Konsert Tirs, ons, tors 29.3–31.3. kl 10 og 11.30.
Nils Are Drønen, Snorre Bjerck og Frank Jacobsen.
Fra 1.–2. Trinn.

Øvrestretet/Øvregaten er den gamle
handelsgaten fra middelalderen. Vi
går opp gateløpet og bruker Schøtstuene som base for å studere handel, kart og gjenstander. På Bryggen
løser vi oppgaver knyttet til materialbruk, konstruksjon og struktur.

En teaterkonsert som hyller den nydelig
og velsmakende skreien, den romantiske fisken 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.

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.

«Hysj» er det ordet en som spiller trommer hører oftest. Fra første sekund
Frank, Snorre og Nils plukket opp sitt
første par 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 mere HYSJ!

Litteraturfest BARN:
«Alfa & Omega»
Man 25.4.–tors 28.4. kl 10–12.30. 1.–4. Trinn.

«Snill»: Forestilling basert på den populære boken av Gro Dahle. Med Open
Window Theatre/Dominika Minkacz – Sira.
«Alfa & Omega-utstillingen»: Utstilling
med festivalkunstner Sissel Horndals
illustrasjoner.
«Sjablong-/stempeltrykk»: Maleverksted
med Hedvig S. Thorkildsen.
«Bokinnbinding»: Bokverksted med
Håkon Holm-Olsen.

Priser: Alle tilbud er GRATIS.
Påmelding: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
Påmelding Arkitekturprogram: www.dksbergen.no. I vår kafé kan medbragt mat nytes. Plassbestilling. Adresse: Kalmargaten 6.
Mer informasjon: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

TILBUD TIL

SKOLER OG SFO
HØSTEN 2015

www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
ROM FOR UTVIKLING
ARKITEKTUR

HØSTFERIEN (SFO):

MIDDELALDERBYEN

UNDER HUS OG GATE

Tirs, ons, tors. 1.9.–3.12. kl 10– 13. Sofie Vestad eller
Hedvig Thorkildsen. Oppmøte v/Mariakirken. 6.–7.
trinn. Påmelding: www.dksbergen.no.

Tirs, ons, tors. 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 antall barn: 15.
1.–3. trinn.

Øvrestretet/Øvregaten er den gamle
handelsgaten fra middelalderen der
vi ser på handelen, steder, kart og
gjenstander. Vi går opp gateløpet og
senere inn på Schøtstuene for videre
arbeid.

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 25.8.–29.10. kl. 10–13. For 3.–4. trinn.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte ved Barnas Kulturhus kl 10 og avslutter
samme sted kl 13. Innlagt tid til lunsj.
Påmelding: www.dksbergen.no.

I Bergen by finnes hemmelige fortellinger om byen slik den en gang var.
Under hus og gate er det fengsel,
lager, utskjenkingssted, 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

DRAMA

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.

I perioden 8.–17.9. blir utstillingen
«Blyant og kull» en del av programmet til Bydetektivene. Vi ser på forskjellige tegneteknikker og tar det i
bruk i detektivarbeidet.

BYPLANEN 1916

BLYANT OG KULL
Tirs, ons, tors. 8.–17.9. kl. 10–13. For 3.–4. trinn.
Elisabeth Hoff. Utstilling og byvandring og verksted.
Kunst i Skolen (KiS). Påmelding: Se «Bydetektivene
slår til!».

Denne utstillingen med norske
kunstnere representerer bredde
og mangfold både når det gjelder
uttrykk og tid. Utstillingen blir en del
av «Bydetektivene slår til!» i denne
perioden.

THOMAS OG ULVEN
Tirs, ons, tors 6.10.–8.10. kl 10 og 11.30. Konsert
med Arild Thomas Seim (gitar) og Sigurd Ulveseth
(bass). 1.–3. trinn.

Byvandring, samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene by,
byhistorie og arkitektur. Hva er en
by? Småhusbebyggelse og offentlige
monumentalbygg. Ornamentikk og
skulptur. Byggeprinsipper.

Tegning: Erik Werenskiold

Foto: Øyvind Lyslo

PRISER: Alle tilbud er GRATIS.

Tirs, ons, tors. 13.–29.10. kl. 10.15–12.15. 1.–2.
trinn. Elisabeth Hoff. Oppmøte på Barnas kulturhus
kl.10.15, avslutning i Musikkpaviljongen ca kl. 12.15.
Innlagt tid for lunsj. Påmelding: www.dksbergen.no.

PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30
(hverdager kl 9-15) eller e-post:
barnaskulturhus@bergen.kommune.no.

Vi ser på hvordan Bergen har utviklet
seg fra et lite strandsted til en stor by.
I 1916 var det en stor brann i Bergen
og etter den brannen forandret byen
seg til det den er i dag. Kunne vi gjort
noen endringer? Barna får prøve seg
som byplanleggere. Verksteder og
byvandring.

PÅMELDING ARKITEKTURPROGRAM:
www.dksbergen.no.

RETTEN ER SATT
Tirs, ons, tors. 25.8.–10.9. kl. 9.45–11.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–3. trinn.
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.

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

TILBUD TIL

BARNESKOLER
VÅREN 2015

PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (hverdager kl 9-15) eller e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
PÅMELDING ARKITEKTURPROGRAM: www.dksbergen.no. PRISER: Alle tilbud er GRATIS.

ROM FOR UNDRING

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

ARKITEKTUR

TEATER

VINTERFERIEN (SFO):

BYPLANEN 1916
BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 27.1.–21.5. kl. 10–13. 3.–4. trinn.
Elisabeth Hoff. Oppmøte: Barnas Kulturhus. Innlagt
tid til lunsj. Fra 3.3.–31.3. integreres utstillingen
«Byplansjefene» (prod.: Nasjonalmuseet).
Påmelding: www.dksbergen.no.

Byvandring, samtale og verksted om
temaene by, byhistorie og arkitektur.

Tirs, ons, tors. 5.5.–21.5. kl. 10.15–12.15. 1.–3. trinn.
Elisabeth Slaattelid. Oppmøte på Barnas kulturhus
kl.10.15, avslutning i Musikkpaviljongen ca kl. 12.15.
Innlagt tid for lunsj. Påmelding: www.dksbergen.no.

Vi ser på hvordan Bergen har utviklet
seg fra et lite strandsted til en stor by.
I 1916 var det en stor brann i Bergen
og etter den brannen forandret byen
seg til det den er i dag. Kunne vi gjort
noen endringer? Barna får prøve seg
som byplanleggere. Verksteder og
byvandring.

TEATER FIKSFAKS

POTETENS PARADEMARSJ

Tirsdag 24.3. kl 10-11.30. To forestillinger
med dramaelever ved Fyllingsdalen vgs.
Pause mellom forestillingene. 1.-4. trinn.

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

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

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.

DRAMA

FESTIVAL

MIDDELALDERBYEN
Tirs, ons, tors. 27.1.–5.5. kl 10– 13. Sofie Vestad eller
Hedvig Thorkildsen. Oppmøte v/Mariakirken. 6.–7.
trinn. Påmelding: www.dksbergen.no.

Øvrestretet/Øvregaten er den gamle
handelsgaten fra middelalderen der
vi ser på handelen, steder, kart og
gjenstander. Vi går opp gateløpet og
senere inn på Schøtstuene.

TRE RUINER
Tirs, ons, tors. 14.4.–30.4. kl 10– 11.15. Linda Rios.
Oppmøte v/Mariakirken. 1.–2. trinn.

MUNKELIV
Man, tirs, ons 1.6.–17.6. kl 9.45 –11. Antall: 25 barn
(eller én klasse). Fra 1.–3. trinn.
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
MUNKELIV 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. 1.–3. trinn.
I samarbeid med KODE, Litteraturhuset, Bergen
offentlige bibliotek og Høgskolen i Bergen.

RETTEN ER SATT
Tirs, ons, tors 10.3.–26.3. kl 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.

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.

En gang var Lavranskirken, Maria
Gildeskåle og Katarinahospitalet
viktige bygninger i byen. Gjennom
undring, dramatisk lek, fortelling
og diskusjon blir ruinene rom for et
bysamfunn på 1200-tallet.
MER INFORMASJON: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

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.

Tilbud høsten 2014

Skoler

PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30 (kl 9-15) eller e-post: barnaskulturhus@bergen.kommune.no.
Påmelding Arkitekturprogram: www.kulturskolesekken.no. ALLE TILBUD ER GRATIS.

ROM FOR FORDYPNING

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

ARKITEKTUR

MIDDELALDERBYEN
Tirs, ons, tors. 26.8.–27.11. kl 10-13. Abonnementsordning/påmelding. 6.-7. trinn. Birgitta Sondresen.
Oppmøte ved Mariakirken kl 10 og avslutning på
Bryggen kl 13. Innlagt tid til lunsj.

Besøk og studier av Øvrestretet,
Hanseatisk Museum og Bryggen.
Byutvikling og bygningsteknologi.
Byvandring og oppgaver.

HØSTFERIEN (SFO)

KLAKX

«RETTEN ER SATT»

Tirs, ons, tors. 18.11.–27.11. kl. 10–12.
Elisabeth Hoff. 1.–3. Trinn.

Tirs, ons, tors. 2.12.–11.12. kl. 9.45–11.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. Maks 10 barn.
Oppmøte: Tårnplass. Fra 1.–3. trinn.

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.

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? Formidling gjennom drama
tisk lek, muntlig fortelling og aktiv
deltakelse i Tinghusets rom.

GRUNNLOVSJUBILEET
2014:
Barnas kulturhus markerer 200 års grunnlovsjubileum med programmene «Tingenes hus»,
«Retten er satt» og «Under hus og gate».

UNDER HUS OG GATE

Tirs, ons, tors. 26.8.–13.11. kl. 10–13. Abonnementsordning/påmelding for 3.–4. trinn. Elisabeth Hoff.
Oppmøte ved Barnas Kulturhus kl 10 og avslutter
samme sted kl 13. Innlagt tid til lunsj.

Tirs, ons, tors. 14.10.–30.10. kl 10–11.15. 1.–3. trinn.
Antall barn: 15. Gabrielle Barth og Linda Rios.
NB! Oppmøte utenfor Bryggen Tracteursted/brønnen
inne på Bryggen.

Byvandring, samtale og verksteds
aktiviteter knyttet til temaene by,
byhistorie og arkitektur.

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

Tirs, ons, tors. 26.8.–18.9. kl. 9.30–11. Linda Rios.
Start på Barnas kulturhus med Tinghusets ting.
Avslutning i Tinghuset. Fra 1.–3. trinn. Ant. barn: 25.

BYPLANEN 1916
Tirs, ons, tors. 2.9.–25.9. kl. 10.15-12.15. 1.–3. trinn.
Påmelding. Jorunn Mulen. Oppmøte på Barnas
kulturhus kl.10.15, avslutning i Musikkpaviljongen
ca kl. 12.15. Innlagt tid for lunsj.

Vi ser på hvordan Bergen har utviklet
seg fra et lite strandsted til en stor by.
I 1916 var det en stor brann i Bergen
og etter den brannen forandret byen
seg til det den er i dag. Kunne vi gjort
noen endringer? Barna får prøve seg
som byplanleggere. Verksteder og
byvandring.

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 Tinghuset. 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? Utstilling, drama og muntlig
fortelling.

Tirs 7.10.–tors 9.10. kl 10 og 11.30. Spel og Sprell.
Tekst og musikk: eit samarbeid mellom Karina
Opdal, Roy Ole Førland og Audun Humberset.
Visuelt uttrykk: John Cunningham. 1.–3. trinn.

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 ...

FESTIVAL

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

«TINGENES HUS»

DRAUMAR

MUSIKK
PRØYSENMIX
Tirs 2.12.–tors 4.12. kl 11. Elever fra Bergen
kulturskole.

Elever ved Bergen kulturskole har
sammen med sine lærere blitt inspi
rert og presenterer en tverrkunstner
isk forestilling spekket med Prøysen.
Få også med utstillingen «Prøysenkeramix» av
elever fra Visuelle kunstfag, keramikk ved Bergen
kulturskole. De har gjort et dypdykk i Prøysen
tekster, musikk og illustrasjoner.

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

BarneBIFF
Tir 30.9.–tors 2.10. kl 10–12.30. 1.–3. trinn.

Barnas egen filmfestival. Visning av
kortfilmen «Kapteinen, piloten og
sangerinnen» (manus og regi ved
Øyvind Tangseth) samt filmer laget av
barnehagebarn sammen med film
skapere. Ulike verksteder. Se våre
nettsider for fullstendig program.
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ARKITEKTUR
MIDDELALDERBYEN
Tirs, ons, tors. 28.1.–10.4. kl 10-13.
Abonnements-ordning for 6.-7. trinn.
Birgitta Sondresen og Gro Grimsø.
Oppmøte ved Mariakirken.

GRUNNLOVSJUBILEET
2014
TINGENES HUS
Man, tirs, ons, tors. 3.3.–20.3. kl. 10–12.
Linda Rios. Oppmøte på Barnas kulturhus der
vi møter Tinghusets ting. Deretter går vi til
selve Tinghuset og ser på bygget. 1.–2. trinn.

Tirs, ons, tors. 28.1.–5.6. kl. 10-13. Abonnementsordning for 3.–4. trinn. Birgitta Sondresen
og Gro Grimsø. Oppmøte ved Barnas Kulturhus.

I forbindelse med grunnlovsjubileet
2014 ser vi på Tinghuset som et
hus for det norske demokrati og
rettssystem. 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.

Man, tirs, ons, tors. 23.4.–7.5. KL 10–11.15.
Linda Rios. Oppmøte v/Mariakirken. 1.–2. trinn.

«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.

Tirs, ons, tors. 6.2.–20.2. kl. 10–12.
Elisabeth Hoff. 1.–2. trinn.

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.

STIAN HOLES VISUELLE
VERDEN

BYPLANEN 1916

Tirs, ons, tors. 25.3.–10.4. kl. 10.15-12.15.
1.–3. trinn. Påmelding. Elisabeth Hoff.
Oppmøte på Barnas kulturhus.

Vi ser på hvordan Bergen har utviklet
seg fra et lite strandsted til en stor
by. I 1916 var det en stor brann i
Bergen og etter den brannen forandret byen seg til det den er i dag.
Kunne vi gjort noen endringer? Barna
får prøve seg som byplanleggere.
Verksteder og byvandring.

Ons 23.4–tirs 29.4 kl 10–12.30. 1.–3. trinn.

KLAKX

TRE RUINER
Hva er en by? Småhusbebyggelse og
offentlige monumentalbygg. Ornamentikk og skulptur. Byggeprinsipper.
Byvandring og oppgaver.

Litteraturfest BARN «Alfa & Omega»

VISUELL
KUNST

Besøk og studier av Øvrestretet,
Schøtstuene og Bryggen. Byutvikling
og bygningsteknologi. Byvandring og
oppgaver.

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

FESTIVAL

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.

Tirs, ons, tors. 6.5.–15.5. kl. 10–12.
Elisabeth Hoff. 1.–2. Trinn. Illustrasjoner er
utlånt fra Kunst i skolen og Stian Hole.

Utstilling med bilder hentet fra Stian
Holes bøker. Stian Hole er en prisbelønt norsk forfatter og illustratør.
Utstillingen på Barnas kulturhus
viser illustrasjoner hentet fra flere av
hans bøker. Formidling og verksted.

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

FOR SFO I
VINTERFERIEN
OLDEFARS
ULVESKINNSPELS
Man 24.2 kl 10 og 11.30. 45 min. Adele Duus.
Bygger på billedboken med samme tittel.
Fra 4 år.

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 gamle dager.

FRA EN KU’S DAGBOK
Tirs 25.2., ons 26.2. og tors 27.2. kl 10 og 11.30.
45 min. TeaterAtelieret på Fjellet og
Krabatene. 1.–2. Trinn.

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

BARNAS
KULTUR

HUS
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ARKITEKTUR:

HØSTFERIEN (SFO):

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

BYPLANEN 1916

Tirs., ons., tors. 27. aug.–6.nov. kl. 10-13. Abonnementsordning for 3.–4. trinn. 3 timer. Birgitta Sondresen, Gro Grimsø
eller Elisabeth Hoff. Oppmøte ved Barnas Kulturhus.

Tirs, ons, tors. 3.–26. sept. kl. 10.15-12.15. 1.–3. trinn.
Påmelding. Elisabeth Hoff. Oppmøte ved Musikkpaviljongen.

Vi ser på hvordan Bergen har utviklet seg fra
et lite strandsted til en stor by. I 1916 var det
en stor brann i Bergen og etter den brannen
forandret byen seg til det den er i dag. Kunne vi
gjort noen endringer? Barna får prøve seg som
byplanleggere. Verksteder og byvandring.
Hva er en by? Småhusbebyggelse og offentlige
monumentalbygg. Ornamentikk og skulptur.
Byggeprinsipper.

MIDDELALDERBYEN
Tirs., ons, tors. 27. aug.–27. nov. kl 10-13. Abonnementsordning for 6.-7. trinn. 3 timer. Birgitta Sondresen, Gro Grimsø
eller Elisabeth Hoff. Oppmøte ved Mariakirken.

UNDER HUS OG GATE
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.

MADAM MASJENKAS
LOPPESIRKUS
Man 7. okt kl 10 og 11.30. 45 min. Krabatene.
Irene Ahnell og Vibeke Flesland Havre.

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.

SIMEN STJERNESPILLER
Tirs 8. ons 9. og tors 10. okt kl. 10 og 11.30. 45 min.
Sagatruppen v/Muriel Sandberg, Monika Solheim,
Jarle Solheim.

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.

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.

Besøk og studier av Øvrestretet, Schøtstuene
og Bryggen. Byutvikling og bygningsteknologi.

BARNAS
KULTUR

HUS

www.bergen.kommune.no/barn
askulturhus
Kalmargaten 6 - Tlf.: 53 03 82 30

Påmelding: Tlf 53 03 82 30 (hverd
ager kl 9-15) eller e-post: barnas
kulturhus@bergen.kommune.no.
Alle tilbud er GRATIS. I vår lille ka
Påmelding Arkitekturprogram: w
fé kan medbragt mat nytes. Husk
ww.kulturskolesekken.no.
å bestille plass her når dere mel
der dere på aktivitetene våre.
Dere finner oss i et hvitt trehus bak
teateret og til venstre for Kalmarhu
set/Rema 1000.

Arkitektur

Musikk

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

ASFALT STRINGS

Skoletilbud
VÅR 2013

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.

Tirs., ons., tors. 29.1–6.6 kl 10-13. Abonnementsordning for
småskoletrinnet. 3 timer. Gratis. Gro Grimsø, Birgitta Sondresen eller Elisabeth Hoff. Oppmøte ved Barnas Kulturhus.

Hva er en by? Småhusbebyggelse og offentlige monumentalbygg. Ornamentikk og
skulptur. Byggeprinsipper.

BYPLANEN 1916

For SFO i vinterferien. Fred 1.3 kl 10 og 11.30. For de yngste.
45 min. TeaterAtelieret.

KNØLKVALEN KAI

NYHET!

NYHET!

TRE RUINER

Drama
TEATERGARDEROBEN
LEKENS SORIA MORIA

Bergen 1776

Tirs, ons, tors. 5.2–21.2 kl 10.15-12.15. 1.–3. trinn.
Påmelding. Elisabeth Hoff. Oppmøte ved Musikkpaviljongen.

Vi ser på hvordan Bergen har utviklet seg fra
et lite strandsted til en stor by. I 1916 var det
en stor brann i Bergen og etter den brannen
forandret byen seg til det den er i dag. Kunne
vi gjort noen endringer? Barna får prøve seg
som byplanleggere. Verksteder og byvandring.

MIDDELALDERBYEN

Tirs, ons, tors. 9.4–18.4 kl 10.15 til 11.30. For de yngste i
småskolen. Varighet 75 min. Av og med Elisabeth Slaattelid
og Linda Rios. Påmelding. Oppmøte utenfor Mariakirken,
Dreggsalm.

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.

MUNKELIV

Man 14.1–tors 7.2. kl 10. 3-8 år. 1,5 time. Max 15 (+ voksne).
Linda Rios. Påmelding.

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

Festival
LitteraturfestBARN
«ALFA OG OMEGA»

NYHET!

Gabba Gabba Hey. Ill.: Jill Moursund.

For SFO i vinterferien. Tirs 26.2–tors 28.2 kl 10 og 11.30.
For de yngste. 35 min. En musikalsk historie med Heidi
Marie Vestrheim og Roy Ole Førland. Forestillingen er
basert på Heidi Marie Vestrheims god natt-fortelling
«Knølkvalen Kai» i God natt Boka (Skald, 2007).

Av alle dyr og fisker som bor i havet
er knølhvalen den flinkeste til å synge,
og Knølhvalen Kai har en helt spesiell 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.

Teater
SIRKUS FRANTIX

NYHET!

Tirs., ons., tors. 5.2–25.4 kl 10-13. 6-7. trinn. Abonnementsordning for mellomtrinnet.
3 timer. Gro Grimsø, Birgitta Sondresen eller Elisabeth Hoff.
Oppmøte ved Mariakirken.

Besøk og studier av Øvrestretet,
Schøtstuene og på Bryggen.
Byutvikling og bygningsteknologi.

Man 22.4–fre 26.4 kl 10–13. I samarbeid med Høgskolen
i Bergen, Bergen Offentlige Bibliotek og Litteraturhuset i
Bergen.
Man, tirs, ons 6–29.5. kl 9.45 –11. 1.–3. trinn. Antall: 25 barn.
Av og med Elisabeth Slaattelid og Linda Rios.
Oppmøte: Hordaland kunstsenter, Klosteret 17.
Programmet er et samarbeid mellom Barnas Kulturhus,
Byantikvaren i Bergen og Hordaland Kunstsenter.
Formidlingsopplegg med fokus på aktiv deltakelse gjennom
fortelling, lek og installasjons-/verkstedsbaserte aktiviteter.

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

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

For SFO i vinterferien. Man 25.2 kl 10 og 11.30. For de
yngste. 45 min. Chris Liengaard

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

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

VERKSTED
JULEKRYBBE

By- og arkitekturundervisning.
Se www.kulturskolesekken.no for
mer info/påmelding.

Tirs 4.12-tors 13.12 kl 9.30-11. 1-6. trinn. 1,5
time. Max 15. Elisabeth Hoff. Gratis.
!
Påmelding.
NYHET

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

Det var en gang en julekrybbe som
ble 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?
Tirs, ons, tors. 28.8-31.10 kl 10-13 (abonnementsordning for småskoletrinnet). 3 timer.
Gratis. Gro Grimsø, Elisabeth Hoff eller Birgitta
Sondresen. Oppmøte ved Barnas kulturhus.

DET LILLE GRANTREET
!
T
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Hva er en by? Småhusbebyggelse og
offentlige monumentalbygg. Ornamentikk og skulptur. Byggeprinsipper.

MIDDELALDERBYEN

BYPROGRAM, DRAMA, MUSIKK, VERKSTED, VISUELL KUNST

SKOLER
Illustrasjon: Tom S. Kosmo

PROGRAM HØSTEN 2012

Tirs 4.12-tors 13.12 kl 10.30-12. 6-8 år. 1,5 time.
Gratis. Max 10 (+ voksne). Kirsti van Hoegee
Kosmo. Gratis. Påmelding.

Foto: Line Olaisen

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
grantreet og i verkstedet lages pynten
til juletreskogen.

Tirs, ons, tors. 28.8-29.10 kl 10-13 (abonnementsordning for mellomtrinnet). 3 timer.
Gratis. Gro Grimsø, Elisabeth Hoff eller Birgitta
Sondresen. Oppmøte ved Mariakirken.

Besøk og studier av Øvrestretet,
Schøtstuen og på Bryggen. Byutvikling og bygningsteknologi.

UNDER HUS OG GATE

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.

DRAMA
TEATERGARDEROBEN
LEKENS SORIA MORIA

MUSIKK
TANZMACHER: ‘Dansmakere’

VISUELL KUNST
Sven Påhlsson: BENDING WATER
!
NYHET

Foto: Tove Breistein

Tirs 11.9-tors 4.10 kl 9.30 og 11. 6-8 år. 1 time.
Gratis. Max 15 (+ voksne). Linda Rios og
Elisabeth Slaattelid. NB! Oppmøte utenfor
Bryggen Tracteursted/brønnen inne på Bryggen.
Påmelding.

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
BarneBIFF - «Ekte Marihøne medisin».
Olsvikåsen kanvas-barnehage
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.

Foto: Maria Sørlie Berntsen

Foto: Une Linn Bertelsen Haukelid

Tirs 4.12-tors 13.12 kl 10-11.30. 6-8 år.
1,5 time. Gratis. Max 15 (+ voksne). Linda Rios.
Påmelding.

For SFO i høstferien. Tirs 9.10- tors 11.10
kl 10 og 11.30. Småskoletrinnet. 35 min. Gratis.
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.

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.

Foto: Bjarte Bjørkum.

Tirs 25.9-tors 4.10 kl 10.30-12. Fra 6-8 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». 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).

Påmelding: www.kulturskolesekken.no, 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

Foto: Dag Fosse

By og arkitekturprogrammer for
skoler. Se www.kulturskolesekken.no
for mer info/påmelding.

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

SPILLETID

Foto: Dag Fosse

Foto: Line Olaisen

Tirs, ons, tors. 31.1 – 7.6 kl 10–13 (abonnementsordning for småskoletrinnet). 3 timer. Gratis.
Gro Grimsø, Elisabeth Hoff, Birgitta Sondresen.
Oppmøte ved Barnas Kulturhus.

Hva er en by? Småhusbebyggelse og
offentlige monumentalbygg. Ornamentikk og skulptur. Byggeprinsipper.

MIDDELALDERBYEN

Tors 12.1 – fre 17.2 kl 9.30–10.30 (med formidler).
6–8 år. 1 time. Gratis. Max 15 (+ voksne). Produsent; Linda Rios. Utstillingsinstallasjon; Hilde
Angel Danielsen. Basert på utstillingen PRESSPLAY i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Støttet
av Norsk Kulturråd/Kunstløftet og den Kulturelle
Bæremeisen. Påmelding.

SKOLER

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»!

PROGRAM VÅREN 2012
BYPROGRAM - TEATER - UTSTILLING

VELKOMMEN TIL EN NY SESONG
PÅ BARNAS KULTURHUS

Foto: Line Olaisen

Tirs, ons, tors. 7.2 – 26.4 kl 10–13 (abonnementsordning for mellomtrinnet). 3 timer. Gratis.
Gro Grimsø, Elisabeth Hoff, Birgitta Sondresen.
Oppmøte ved Mariakirken.

Besøk og studier av Øvrestretet,
Schøtstuen og på Bryggen. Byutvikling
og bygningsteknologi.

MUNKELIV

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.

!

NYHET

Man 23.4 – ons 9.5 kl 9.45–11. For de yngste i
skolen. 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.

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

TEATER

UTSTILLING
!

T
E
H
Y
N
PETRONELLA
OG DEN STYGGE ANDUNGEN

For SFO i vinterferien. Man 27.2 – tors 1.3 kl 10 og
11.30. Småskoletrinnet. 45 min. Gratis. Gabrielle
Barth. Instruksjon: Nina Bendiksen. Påmelding.

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!

!

T
E
H
Y
N
ARKITEKTENS VALG

MUORRAJURDAGAT

!

NYHET

Katarina Pirak Sikku; «Minnernas skåp».

Formidling mandager og fredager i perioden
23.1 – 30.3 kl 10–13. Alder: 7–9 trinn. Gratis.
Max antall: 15. Arr.: Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design. Formidler; Karianne Visnes.
Påmelding.

I møte med utstillingen skal elevene
bli inspirert av og kjent med noen av
verdens mest banebrytende museumsbygg. De vil også bli kjent med arkitekten Sverre Fehn (1924–2009).
Målet er, gjennom en sanselig og kreativ opplevelse, å gi elevene innblikk i
og forståelse for de kompliserte prosessene som ligger bak et stort bygg.

Man 23.4 – ons 16.5 kl 10.15–11.30. 6-8 år.
1 t og 15 min. Gratis. Max 15 (inkl. voksne).
Arr.: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design. Utstillingsdesign/formidling Barnas
kulturhus; Annette Marandon. Påmelding.

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.

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

Velkommen til en ny sesong
på Barnas Kulturhus

JUNGEL

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

BYPROGRAM

Ons 28.9-fre 21.10 kl 10.30. 6-8 år. 1,5 time.
Gratis. Max 10 (+ voksne). Arr.: Kunst i skolen.
Utstillingsdesign/formidling Barnas Kulturhus;
Annette Marandon. Påmelding.

By- og arkitekturundervisning.
Se www.kulturskolesekken.no for mer
info/påmelding.

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

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!

Foto: Line Olaisen

Tirs, ons, tors. 30.8-24.11 kl 10-13 (abonnementsordning for småskoletrinnet). 3 timer. Gratis.
Gro Grimsø, Elisabeth Hoff, Birgitta Sondresen.
Oppmøte ved Barnas Kulturhus.

Hva er en by? Småhusbebyggelse og
offentlige monumentalbygg. Ornamentikk og skulptur. Byggeprinsipper.

Skoler
program høsten 2011
BYPROGRAM - TEATER - UTSTILLING

MIDDELALDERBYEN

TEATER
Fly Habibi!

UTSTILLING
OPP NED ROMMET

Foto: Line Olaisen

Tirs, ons, tors. 30.8-1.12 kl 10-13 (abonnements
ordning for mellomtrinnet). 3 timer. Gratis.
Gro Grimsø, Elisabeth Hoff, Birgitta Sondresen.
Oppmøte ved Mariakirken.

Besøk og studier av Øvrestretet,
Schøtstuen og på Bryggen. Byutvikling
og bygningsteknologi.

UNDER HUS OG GATE
Foto: Tove K. Breistein

Foto: Nasjonalmuseet

Man 31.10-fre 18.11 kl 10.30. 6-8 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
suggererende vannanimasjon som
kontinuerlig endrer figur etter simulerte påvirkninger. Kunstlaboratorium
med videoverk av kunstneren Sven
Påhlsson. Med verksted.

NYHET! SPILLETID
Fly Habibi! Illustrasjon: Aslak Helgesen

Foto: Maria Sørlie Berntsen

For SFO i høstferien. Man 10.10-tors 13.10 kl 10
og 11.30. Småskoletrinnet. 45 min. Gratis.
Dukkenikkerne. Påmelding.

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

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...

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».

CAMERA OBSCURA

Tirs 13.9-fre 23.9 kl 09.30 og 11. 6-8 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,
rettslokale - 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.

NYHET! SVEN PÅHLSSON:
BENDING WATER

Foto: Maria Sørlie Berntsen

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

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

«Johs i dataspill». Foto: Bjarte Bjørkum

Man 28.11-fre 16.12 kl 09.30. 1-3 klassetrinn. 1
time. Gratis. Max 15 (+ 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
dataspill? Hva slags landskap beveger en seg i? Hvilke elementer kan
eksistere i en slik verden? En spillmiljøinstallasjon danner rammen for
undring, lek, problemløsning og oppdagelse. Markøren er vår egen kropp i
bevegelse. En fortelling bygges og tar
form. Det er spilletid!

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».

Påmelding: www.kulturskolesekken.no, 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

Skoleprogram
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: www.kulturskolesekken.no, e-post: barnashus@bergen.kommune.no
eller tlf 55 90 47 20 (hverdager kl 9–15). Web: www.bergen.kommune.no/barnashus

BYPROGRAM
By- og arkitekturundervisning.
Se www.kulturskolesekken.no
for mer info/påmelding.

DESIGN
MÅNEN

Ons 18.5-ons 1.6 kl 09.30-10.30 og
11-12. 6-8 år. 30 min. Gratis. Max 10
(+ voksne) Bang Jeon Lee.

BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 1.2-1.6 kl 10-13
(abonnementsordning for småskoletrinnet). 3 timer. Gratis. Gro Grimsø,
Elisabeth Hoff, Birgitta Sondresen.
Oppmøte ved Barnas Kulturhus.

Foto: Line Olaisen

Hva er en by? Småhusbebyggelse og offentlige monumental
bygg. Ornamentikk og skulptur.
Byggeprinsipper.

MIDDELALDERBYEN

Tirs, ons, tors. 8.2-1.6 kl 10-13 (abonnementsordning for mellomtrinnet).
3 timer. Gratis. Gro Grimsø,
Elisabeth Hoff, Birgitta Sondresen.
Oppmøte ved Mariakirken.

«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’).

DRAMA
TEATERGARDEROBEN

Lekens Soria Moria
Man 7.3-tors 31.3 kl 09.30-11.00. 6-8
år. 1,5 time. Gratis. Max 15 (+ voksne).
Linda Rios. Påmelding.
Foto: Tove Breistein

FESTIVAL
BAKU 2011 «EN ROMODYSSÉ»

Kunstbiennale
Tirs 14.6-fre 24.6 kl 10-12. For alle.
2 timer. Gratis. Max 40 (4 grupper
á max 10 barn i hver gruppe).
Kunstnere: Line Olaisen, Kirsti van
Hoegee. Kurator: Annette Marandon.
NB! Presentasjon av BaKu 2011 for
påmeldte fre 10.06 kl 10-12.

UTSTILLING
MELLOM HIMMEL OG JORD
Man 31.01-fre 25.02 kl 10.15-11.45.
6-8 år. 1,5 time. Gratis. Max 10
(+ voksne). Annette Marandon.
Påmelding.

Refleks: Roald og Sambo (1996).
Foto: Fin Serck-Hansen.
© Kunst i Skolen

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).

TEATER
OLE IDOLET BULL

For SFO i vinterferien. Man 28.2-fre
4.3 kl 10 og 11.30. Småskoletrinnet.
40 min. Gratis. Bergen Byspill. Prod. i
samarbeid med DKB. Bill.best.

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.

MITT HUS, DIN UTSIKT

Tirs 01.03-tors 31.03 kl 10-13. Vises
som del av Bydetektivene slår til!
Gratis. Elisabeth Hoff.

Foto: Line Olaisen

Besøk og studier av Øvrestretet,
Schøtstuen og på Bryggen. Byutvikling og bygningsteknologi.

UNDER HUS OG GATE

Ons 27.4-fre 13.5 kl 09.30 og 11.
6-8 år. 1 time. Gratis. Max 15 (+ voksne).
Linda Rios, Elisabeth Slaattelid.
Påmelding. NB! Oppmøte utenfor
Bryggen Tracteursted/brønnen inne
på Bryggen.

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.

Beril Anyango (maleri)

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

FLY HABIBI!

Man 4.4, fre 8.4, man 11.4, fre 29.4 kl
10 og 11.30. Småskoletrinnet. 45 min.
Gratis. Dukkenikkerne. Bill.best.

Barn fra Kenya (Kisumu) og
Norge (Bergen) har tegnet sin
hverdag, sine hjem, skole og
hva de gjør på fritiden. Under
bildene kan du lese litt om hva
barna tenker om bildene sine.

TULIPANENES
HEMMELIGHET

Ons 18.05-ons 01.06 kl 09.30-10.30
og 11-12. 6-8 år. 30 min. Gratis. Max
10 (+ voksne). Arr.: Kunst i Skolen.
Påmelding.

Fly Habibi!
Illustrasjon: Aslak Helgesen

HER ER VI:
Barnas Kulturhus,
Kalmargaten 6, 5011 Bergen.

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

Vi holder til i et hvitt trehus
bak teateret og til venstre for
Kalmarhuset/Rema 1000.

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...

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’).

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

