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Tall Ships’ Races i Bergen
■ Tall Ships’ Races skal i år til Liverpool, Måløy,

Bergen og Den Helder.
■ Rundt 100 seilskuter kommer til Bergen

8. – 12. august.
■ Byen vil da syde av liv med kulturaktiviteter,
markedsplasser og serveringsarealer i et bilfritt
festivalområde.
■ I Bergen blir Tall Ships’ Races arrangert av
Bergen kommune i samarbeid med Bergen og
Omland havnevesen.
W

www.tallshipsracesbergen.no

– Det er viktig å få tak i barnas kompetanse. Derfor har de studert bilder og bearbeidet de ulike inntrykkene gjennom
ulike formingsteknikker som tegning og
maling og ved å lage ting av tre, bark og
pleksiglass, forteller Kristiansen.

Har sendt brev til Mexico

SKIP O’HOI : Monica
Kristiansen og barna
Thea, Christopher,
Håvard og Ingrid i
Akrobaten barnehage
har lært mye om
sjømannslivet den siste
tiden og har besøkt
Statsraad Lehmkuhl
mens de venter på at
det meksikanske
seilskipet Cuauhtemoc
kommer til Bergen
under Tall Ships’ Races.

Border
D
seilskute
fra Mexico
Ungene i Akrobaten barnehage har
adoptert en av seilskutene som kommer
til Tall Ships’ Races i august.
T E K S T O G F OTO : RO L F H O R D N E S

e siste månedene har det vært
mye sjøsprøyt i Akrobaten
barnehage på Sandsli. Blant
annet har barna i barnehagen laget en egen
Þlm om livet på sjøen.
– Den har tittelen ”Kapteinen og den
sultne prinsen” og handler om en ensom
prins som sender ßaskepost som en
kaptein på en seilskute Þnner. Manuset
er laget av barna og Þlmskaper Ingvild
Hellesøy. Barna spiller selv alle rollene,
sier pedagogisk leder Monica Kristiansen
i barnehagen.
Samtidig med dette har barna lest og
fortalt sjømannshistorier. De har sendt
ßaskepost og studert bilder fra Mexico der
adoptivskuten kommer fra.

All denne aktiviteten og utfoldelsen i
barnehagen skal ende med at barna
får treffe mannskapet om bord på det
meksikanske seilskipet Cuauhtemoc når
båten kommer til Bergen under Tall Ships’
Races.
– Vi har sendt brev til de på e-post, roper
ungene i kor når de øver seg på skipslivet
ved å besøke Statsraad Lehmkuhl. De
gleder seg til å komme om bord i den
meksikanske skuten og håper på å få se
når mannskapet entrer opp i mastene.
– Og så har vi veldig lyst til å vise de
Bergen, forteller Ingrid og Christopher.
Om Mexico vet de en hel del allerede:
Sombrero, Tapas og Tortillas...

Tilbake til istiden
Adopsjonen har kommet i stand etter et
samarbeid mellom Tall Ships’ Races og
Den Kulturelle Bæremeisen.
– Totalt er det syv barnehager som har
adoptert hver sin seilskute. Alle barnehagene gjør seg kjent med skuten og
ikke minst med landet den kommer fra,
forteller prosjektleder Greta Evjen i Den
Kulturelle Bæremeisen.
Hun understreker at skuteadopsjonen
ikke er noe kunstprosjekt i seg selv, men
at det var et ønske å knytte det opp mot
vårens kunstprosjekter for pilotbarnehagene innen Den Kulturelle Bæremeisen.
Etter at barnehagene har besøkt skutene
om morgenen 11. august, blir det underholdning i byen. Temaet er is. Da blir det
konsert med Terje Isungset, der barn fra
pilotbarnehagene er med på scenen. I
tillegg fremfører Bergen Byspill teaterforestillingen ”Istid” og det blir softisproduksjon med Bergen Vitensenter.

