Velkommen til Kulturisten junior!
Lørdag 26. august kl. 11 - 16 v/ Tangenten, Nesodden.
www.kulturisten.no
Opplev en mangfoldig festival hvor barna kan delta i bl.a. utstillinger, danse- og teaterworkshops,
kunstprosjekter, teaterforestillinger, ansiktsmaling og sirkusaktiviteter. Vi ønsker å inspirere til
kreativitet, undring – og mye glede!
Festivalpass for tilgang til hele festivalområdet: kr 70 per barn (barn fra 0 – 2 gratis inngang).
Voksne gratis inngang.
Armbåndene selges i døra 26. august.
Du kan møte Håvard Paulsen fra NRK Super!
Showet koster kr 70 pr billett (lik pris for voksne og barn). Man må ha festivalpass i tillegg.
En gitar, en bunt gulrøtter, noen snedige eksperimenter og hyggelige gjester. Dette er det Håvard trenger for å
lage et show for hele familien. Her blir det konkurranser, flammer, grønnsakskarate og mange sanger. Håvard
Paulsen, kjent fra NRK Super og barnekanalen Jubeltube, kommer med et hjertevarmt og underholdende show
for hele familien. (i elevkantina)
Elbjørg Raknes SOLO: Babykonsert
Kr 90 pr billett (kun babyene trenger billett). Billett kan kjøpes i døra og på nett. Eldbjørg Raknes har
jobbet med konserter for barn som del av sitt arbeid i hele sin karriere. «Stemmens muligheter - og
ørene - er i bruk og utvikling fra vi mennesker ser dagens lys! Dette er ikke en «barnesangkonsert»,
altså! Det blir ordløse, stemmebaserte lydlandskap - og det som kommer ut av kommunikasjonen der
og da i nuet» sier Eldbjørg. Babyene inviteres til å være med og lage lyd - så hvem vet hvor stort kor
eller orkester vi får denne dagen! OBS!: Bare for babyer (0-12 mnd) med følge. (i ungdomsarenaen)
Harrys robotverksted
Bli med på robotverksted med illustratør og modellmaker Lars Aurtande! Her viser han hvordan man
jobber med enkle dukker, og deltakerne får selv prøve seg på å sette sammen sin egen gøyale robot
av materialer man finner i hverdagen. Lars Aurtande har de siste 17 årene prydet bøker og tidsskrifter
med sine humoristiske tegninger. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser for arbeidene sine og
er tre ganger nominert til Kulturrådets årlige bildebokpris. For barn fra ca 6 år og oppover, gjerne i
følge med en voksen. (øvre kafé kl. 12 – 14.30)

Program:
Kl. 11: Storslagen festivalåpning av Kulturisten junior
Sted: Hovedinngangen, Tangenten. Musikk, sjånglør, kostymerte barn og dansere fra Flyt Studio.
Eirik Rese leder programmet på «lille scenen». Sjekk plakatene når du kommer!
11.20: Teaterlek-workshop v/Nesodden teaterfabrikk (auditoriet)
11.30: Åpning program fra "lille scenen" med Eirik, som fører dere gjennom programmet på "lille
scenen"
11.30: Vaianas øy v/Flyt Studio (andre etasje, rom S1 og S2)
12.00: Kokkeklovnene med Teater Okolo ("lille scene")
12.00: Film "Dyrene i Hakkebakkeskogen" (auditoriet)
12.00: Larrys robotverksted (øvre kafé, kl. 12 til 14.30)
12.00: Barnas HØSTUSTILLING i Galleri Vanntårnet
12.45: Nesodden teaterfabrikk synger ("lille scene")
13.00: Showkor-workshop v/Nesodden teaterfabrik (øverste øy i biblioteket)
13.00: Sirkus-workshop v/Teater Okolo (grusplass bak Tangenten)
13.00: Vaianas øy v/Flyt Studio (andre etasje, rom S1 og S2)
13.15: Dans v/Nesodden ballettskole ("lille scenen")
13.30: Show med Howard Paulsen (elevkantina)
13.30: Film "Dyrene i Hakkebakkeskogen" (auditoriet)
14.15: Dans v/Flyt Studio ("lille scenen")
14.15: Elbjørg Raknes SOLO: Babykonsert (ungdomsarena)
(forbehold om endringer)

Festivalpasset gir adgang til følgende aktiviteter / arrangementer:

Hele dagen:
Oppdag, lek og skap!
Oslo Barnemuseum kommer og skaper levende arenaer for oppdagelse og mestring for barn 0 – 12 år
og alle andre som vil.
Spinn sirkusskole
Sjonglør og instruktør Leon møter med en svær koffert full av sirkusutstyr, blant annet diaboloer,
baller, moro-hjul, devil sticks, stylter og mye mer. Lær morsomme og spennende sirkusaktiviteter. //på
grusbanen bak Tangenten
Lag vakre papirlykter
Sammen med billedkunstner Ida Marie Simers kan du være med å lage lykter. Her kan barn og
voksne sammen utforske hvordan servietter, silkepapir og lim kan gi mange spennende muligheter
med mønster og farger. Passer for alle! I ”håndverksromme”
Kokkeklovnene med Darina Cizkova og Diego Belda, Teater Okolo
Kokkeklovnene er en humoristisk nysirkus forestilling for barn og unge full av rykende sjongleringstriks
fra kjøkkenet med rødbetter, sleiver og visper! En varm historie om kampen mellom to personligheter
og to kokkers iherdige kamp om hvem som lager den beste retten. Vi holder et kurs i etterkant av
forestillingen. Kurset varer ca 40 minutter. Her kan både barn og voksne prøve å sjonglere med
ulike sjongleringsrekvisitter. Passer for alle. På ”lille scenen” bak i bakgården av Tangenen.

Nesodden Teaterfabrikk

Nesodden Teaterfabrikk er en aktiv kulturaktør Nesodden, og under Kulturisten junior kan du ta en titt
inn i fabrikken. Fabrikken tilbyr to workshops (auditoriet, øverste øy i biblioteket), ansiktsmaling og
sukkerspinn og er også til å se på «lille scenen».

Nesodden ballettskole
Nesodden ballettskole er en aktiv bidragsyter til kulturlivet på Nesodden. Under Kulturisten junior kan
du få informasjon om balletskolens tilbud til høsten. Ballettskolen viser også danser på «lille scenen».
Passer for alle.
Lag din egen button
I fjor lagde barna over 1200 buttons! Denne rekorden er lett å slå, ikke sant? Kom innom buttonsbordet og lag din egen button eller to. Vi har utstyret du trenger.
Malebord/vegg
Bli med og lag Norges kuleste og kreative fargevegg! Passer for alle.
Vaianas øy
Danselek for barn hvor de får utforske seg selv i de forskjellige karakterene fra den kjente Disney
filmen. Flyt Studio leder workshopen. Passer barn fra 4 til 10. (andre etasje)
Kino. Kino. Kino. Nesten hele dagen.
Nesodden bibliotek har en stor og variert samling kvalitetsfilm for store og små. I år viser vi ”Dyrene i
Hakkebakkeskogen”. Popcorn til salgs! Ingen aldersgrense. (audioriet)

