
HØST 2016
H O V E D B I B L I O T E K E T  P R O G R A M

HOLD DEG VÅKEN!
Deichmanske bibliotek
Arne Garborgs plass 4
0179 Oslo
Telefon: +47 23 43 29 00
www.deichman.no  

Hovedbibliotekets åpningstider: 
Mandag – fredag (åpner 09.00) betjent fra 10.00 – 19.00 
Lørdag – 10.00 - 16.00
 
Forbehold om endringer i programmet, følg med  
i vår kalender på deichman.no.

Foto forside: Gorm K. Gaare
Foto bakside: Frank Michaelsen
Layout: Helge Thorstvedt



2 3

Se for deg en bank full av penger og velfylte bank-
bokser. Hvilken verdi har banken hvis ingen låner  
eller bruker pengene, setter inn nye, investerer dem  
i nye prosjekter eller har glede av innholdet i hvelvene? Slik er  
biblioteket også. Her er store samlinger, mye aktivitet og 
kunnskap fra gulv til tak. Men hvis du ikke kommer hit, bruker det 
som finnes her, skaper noe nytt av innholdet, eller deler gleden 
ved det med andre, er vi ingenting verdt. Du er bibliotekets  
viktigste kunnskapsbank.
 
Deichmanske hovedbibliotek er stappfullt av gode bøker, og vi 
hjelper deg gjerne med å finne neste store leseopplevelse. I høst 
kan du også oppleve eksperimentelle konserter, delta i strikke-
workshops og teatersport, møte oppfinnere og utvikle et helt nytt 
dataspill! Vi som jobber på biblioteket håper du vil stikke innom 
og stille et spørsmål, lese et tidsskrift, oppleve en samtale eller 
lage noe sammen med andre – og føle deg litt klokere når du  
går ut igjen. Vi ønsker at du skal trives innenfor dørene våre og 
bygger derfor om flere av salene slik at det blir flere gode sitte-
plasser, der du kan møte venner og få deg nye. Vi lager også et 
nytt område for barn der ungene kan lære hvordan bier lager honning,  
eller dikte historier sammen med forfattere og illustratører.
 
I dette programmet kan du lese om noen av aktivitetene vi  
har planlagt for deg i høst. Velkommen til Hovedbiblioteket  
– vi gleder oss til å se deg! 

Grete Stuevold Madsbakken
leder for Hovedbiblioteket

 1 039 158 bøker*
 76 282 filmer
 57 872 musikk
 5 407 magasiner/aviser*
 2 916 arrangementer
 792 leseplasser
  trådløst nettverk

DITT OG MITT. HELT GRATIS.

* Inkluderer e-bøker og digitale utgaver

#mittbibliotek
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SMAKEBITER FRA HOVEDBIBLIOTEKETS PROGRAM
HØST 2016

1. sep./6. okt./ STRIKK & LYTT Voksne
3. nov./1. des. 

20. august OSLO JAZZFESTIVAL Voksne

27. august JAKTA PÅ FIRKLØVER’N Barn

2.-3. september LÅTSKRIVERVERKSTED Ungdom/voksne
 MED FRIDA ÅNNEVIK *

3. september MØT EN EKTE BIRØKTER Barn

5. og 12. sept,  OSLO NYE PÅ GAMLE DEICHMAN Voksne
17. okt, 14.nov. 

10. september BALLETTFORESTILLING Barn
 FOR BARN

22. september JAZZNYTT 18 Voksne

16. september KULTURNATT: ROALD DAHL Familie

17. september NORDISK NØJ Barn

24. september COSPLAY WORKSHOP - WORBLA Ungdom/voksne

30. sept. - 1. okt. GAME JAM Ungdom

1. oktober BARNETEGNEDIKTESHOOOOW Barn

6. oktober JAZZNYTT 18   Voksne 

15. october KONSERT: BHATTACHARYA –  Voksne 
 GRØNSETH – WESSEL: 
 KOLKATA – OSLO – NEW YORK

18. oktober OSLO INNOVATION WEEK Barn og voksne 
 GIRL TECH

21.-22. oktober OSLO INNOVATION WEEK Barn og voksne
 SKAPERFESTIVAL

27. oktober WIKIPEDIA - DEBATT Ungdom/voksne 
 OG SKRIVEVERKSTED *

27. oktober NORDIC LARP TALKS * Ungdom/voksne

28-29. oktober LÅTSKRIVERVERKSTED  Ungdom/voksne 
 MED FREDRIK HØYER *

29. oktober HALLOWEENDISCO Familie

3. november JAZZNYTT 18 Voksne

2. november MEN ER’E EKSPERIMENTELT ‘A? Voksne

4-5. november OSLO STRIKKEFESTIVAL Barn og voksne

7. november LAIV - HUNTSVILLE Ungdom/voksne

10. og 17. nov. CLASSIC ALBUM SUNDAY’S * Voksne 

12. november DU OG JEG OG VI 2-3-4 Barn

12. november WIKIPEDIA Ungdom/voksne
 ANIMASJONSVERKSTED * 

19. november ÅRETS BØKER 2016 Barn og voksne
 MED NRK BOK

26. november JULETEATER Barn

10. desember ALLSANGLØRDAG Familie

Hver tirsdag RØDE KORS NORSKTRENING Voksne

Hver lørdag BARNEKINO Famiie

 * Mer info kommer i vår kalender på www.deichman.no og facebook.
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STRIKK & LYTT 
LITTERATURFORMIDLING/HÅNDVERK  

TID: 1. SEP./6. OKT./3. NOV./1. DES. KL. 17.00
STED: AVDELING FOR SKJØNNLITTERATUR

EKSKLUSIV MASTERCLASS  
MED JIMMY WEBB 
KONSERT  

TID: LØRDAG 20. AUGUST, KL. 14.00 
STED: FOREDRAGSSALEN
INNGANG: 200,- KJØP BILLETTER PÅ WWW.OSLOJAZZ.NO
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I over et år har strikkere samlet seg på biblioteket for å lytte til Deichmans bib-
liotekarer som leser høyt. Vi har drukket kaffe, pratet sammen, vært stille sammen, 
blitt intervjuet av media i inn- og utland, men først og fremst kost oss med håndar-
beidet og den gode litteraturen. Høsten 2016 fortsetter vi suksessen med ny så 
vel som gammel litteratur, både norske og oversatte dikt, fortellinger og noveller. 
Sesongen starter opp torsdag 4. august med både høytlesning og programslipp for 
Oslo Strikkefestival i november! Deretter fortsetter vi å møtes rundt “det moderne 
leirbålet” gjennom hele høsten. Velkommen!

NOPA og Oslo Jazzfestival inviterer til en eksklusiv masterclass med den legenda-
riske låtskriveren Jimmy Webb i forbindelse med hans konsert på Oslo Jazzfestival.

”See her how she flies
Golden sails across the sky
Close enough to touch
But careful if you try
Though she looks as warm as gold
The moon’s a harsh mistress
The moon can be so cold”

Dette er de syv første linjene av The Moon’s a Harsh Mistress. Sangen har unektelig 
satt sitt preg på både jazzen og musikklivet i Norge. Strofen åpner Radka Toneffs 
klassiske Fairytales-album og har på den måten sneket seg til en spesiell plass i 
mange norske musikkelskeres hjerter.
Sangen er opprinnelig skrevet av den amerikanske låtskriveren Jimmy Webb, og vi 
i Oslo Jazzfestival er meget stolte av å kunne presentere en låtskriver og performer 
av hans kaliber dette jubileumsåret.

Jimmy Webb er en av disse låtskriverne som alle har brukt. Hans tekster og melodier 
har blitt fremført av blant annet Frank Sinatra, Elvis Presley, James Taylor, Isaac 
Hayes, Dionne Warwick, The Supremes, Johnny Cash, Art Garfunkel, R.E.M., og 
Carly Simon for å nevne noen. I følge BMI så er sangen hans ”By the Time I Get to 
Phoenix” den tredje mest fremførte sangen i verden i perioden 1940 til 1990.

Tekst hentet fra Oslo Jazzfestivals offisielle hjemmeside: http://oslojazz.no/
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OSLO NYE PÅ GAMLE DEICHMAN 
SAMTALER OM TEATEROPPSETNING   

TID: 5. SEP/12. SEP/ 17. OKT./14. NOV
STED: AVDELING FOR SKJØNNLITTERATUR

GAME JAM  
SPILLARRANGEMENT   

TID: 30. SEPTEMBER, KL. 18.00  
STED: FOREDRAGSSALEN/NEDRE SAL  
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EOslo Nye Teater setter opp kjente og spennende fortellinger høsten 2016. Noen 
av dem er basert på bestselgende romaner, andre er sterke og aktuelle skuespill. 
Hva er historien bak hver oppsetning? Hvilke temaer tar de opp? Oslo Nye og 
Deichmanske bibliotek inviterer til en samtalerekke med skuespillere, regissører og 
fageksperter.

Hvem er redd for Virginia Wolf? 
Mandag 5. september
Hvordan kan to mennesker som elsker hverandre være grusomme mot hverandre? 
Samlivsterapeut, forsker og forfatter Anne Kyong-Sook Øfsti og hovedrolleinne-
havere Linn Skåber og Sven Nordin diskuterer tematikken. Ordstyrer: Kristin Valla. 
Deichmanske viser den legendariske spillefilmen med samme navn tirsdag 6.  
september.

Vrede 
Mandag 12. september
Hva skjer når sønnen i en perfekt familie tagger ned en moské?
Regissør Anders T. Andersen, terrorismespesialist Tore Bjørgo og skuespiller 
Johannes Joner og Birgitte Victoria Svendsen diskuterer religion, radikalisme og 
ekstremisme. Ordstyrer: Silje Riis Næss. 

Min kamp
Mandag 17. oktober
Regissør Ole Anders Tandberg snakker med forfatter Vidar Kvalshaug om hvordan 
det har vært å dramatisere seks bind av Min kamp ned til to timers teaterforestilling. 
To kvinner og to menn spiller alle Karl Ove Knausgård i denne oppsetningen.

En mann ved navn Ove 
Mandag 14. november
Fredrik Backman har skrevet suksess-
romanen som har blitt film og teater.  
Hvorfor liker alle Ove, han er jo en  
gretten gammel gubbe? Sven Nordin  
forteller hvordan det har vært å bygge  
opp karakteren.

Lag et spill på 24 timer!

Deichmanske bibliotek arrangerer, i samarbeid med Hamar Game Collective, en 
game jam den 30. september fra klokken 18:00. Her får du en unik mulighet til å 
lage ditt eget spill sammen med profesjonelle utviklere.  

Hva er en game jam?
På en game jam får du en svært begrenset tidsperiode hvor du skal utvikle spill-
prototyper! Deltakere på alle nivå er ønsket. Det vil ikke bli gitt noen spesiell  
opplæring i hvordan lage spill, men vi hjelper til der vi kan!

Game jamen vil vare i 24 timer og det vil være et dedikert soveområde for de 
som trenger det. Du må selv ta med sovepose og underlag. Det vil bli servert 
mat og drikke, men husk eventuelle ernæringsprodukter og tilskudd du selv 
trenger!

Aldersgrense på eventet er 16 år, og det vil være rusfritt.

Meld deg på her: (digitalt) http://goo.gl/forms/SQqHrrnAN7haO4ry2

Meld deg på her: www.deichman.no/hovedbiblioteket

Foto: Cato Lein
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BHATTACHARYA –  
GRØNSETH – WESSEL 
KONSERT  

TID: 15. OKTOBER 
STED: FOREDRAGSSALEN  

VO
KS

N
E Indisk gitarpioner og tradisjonsfornyer i møte med norsk saksofonist og gitarist fra 

New Yorks avantgardescene.

Debashish Bhattacharya er en av de mest spennende og renommerte musikerne fra 
den klassiske indiske musikktradisjonen. Dette er en sjelden sjanse til å oppleve en 
sann virtuos og tradisjonsfornyer, i samspill med den norske saksofonisten Anders 
Lønne Grønseth og den amerikanske gitaristen Kenny Wessel, som blant annet 
spilte i bandet til Ornette Coleman i en årrekke.

Prosjektet ble initiert av Bhattacharya med et ønske om å strekke den indiske raga-
tradisjonen i retning av jazzens klanger og idéer – både mot amerikansk og euro-
peisk tradisjon. Han inviterte med seg to musikere han allerede hadde delt mange 
musikalske stunder med, til et møte i hans hjemby Kolkata i 2014.

Jazzens fascinasjon for den indiske ragatradisjonen er velkjent, og kan sies å danne 
en egen nisje innenfor et vidtomfavnende moderne jazzbegrep. Dette prosjektet 
tar utgangspunkt i den indiske musikken, og dermed er blikket snudd den andre 
veien. I Debashish Bhattacharyas tapning er det hovedsakelig jazzens instrumenter 
og klanger, heller enn tonespråk og rytmikk, som danner krysningspunktet til den 
indiske musikken. Resultatet er musikk i sann verdensmusikalsk ånd, sett fra et annet 
kontinent og en annen tradisjon.

MEN ER’E EKSPERIMENTELT ‘A?  
PRESENTERER:  
TILDE II: ROBERT PIOTROWICZ / ANNA ZARAD-
NY / GERARD LEBIK / TOMASZ KRAKOWIAK / 
PIOTR DAMASIEWICZ (PL) + T.B.A. (NO)  
KONSERT  

TID: 2. NOVEMBER, KL.20.00 
STED: FOREDRAGSSALEN
INNGANG: 100,-

VO
KS

N
E Men er’e eksperimentelt ‘a? har gitt publikum konsertopplevelser utenom det  

vanlige, det være seg samisk inspirert og shamansk dronemusikk med Ræppen 
(UK), ambient med Origami Galaktika eller pulserende støy med Lasse Marhaug 
som nesten flyttet hovedbiblioteket av grunnmuren. 2. oktober har du sjansen til å få 
med deg neste konsert med TILDE II fra Polen, og mer info om artistene kommer i 
sosiale medier og vår nettside. Vil du oppleve Oslos feteste konsertscene på under-
grunnsnivå, bør du holde av datoen!

Konsertserien Men er’e eksperimentelt ‘a? ble startet av Petter Flaten Eilertsen i 
2015. Etter å ha booket konserter med norske og utenlandske band på undergrunns-
nivå  i flere år, ønsket han å kunne nå ut til litt flere med den samme musikken, på 
nye steder. Petter besluttet derfor å lage en konsertserie som kunne profileres under 
ett navn, men uten at den musikalske profilen skulle ha noen genre- eller stilbe-
grensninger. Konsertserien har ikke noe fast arrangementssted, men prøver å finne 
lokaler som passer til artistene, og omvendt. Det er heller ikke noen faste tidspunkter 
for konsertene, de arrangeres når interessante artister er tilgjengelige.
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HUNTSVILLE 
LAIV   

TID: 7. NOVEMBER, KL. 19.00 
STED: FOREDRAGSSALEN

LÅTSKRIVERVERKSTED  
HAR DU NOE PÅ HJERTET?   
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I Huntsville-fengselet i Texas sitter Alan Greenwood og venter på at dommen skal 
fullbyrdes. Det er en time igjen til henrettelsen. I et venterom sitter familien hans, i 
det andre familien til hans tidligere kone, Helen Greenwood, som han har drept.

I denne laiven kan man ikke påvirke utfallet, Alan får sin giftsprøyte til slutt. I stedet 
fokuserer vi på fengselets ritualer og på hvilke tanker og minner som går gjennom 
hodene på Alan, de som sitter i venterommene og de ansatte i fengselet i den siste 
timen Alan får leve.

I samarbeid med Alibier.

Maks 16 deltagere.

I høst kan du som er mellom 15 og 25 år delta på helgeverksteder i låtskriving, 
slampoesi og kreativ skriving på Hovedbiblioteket. Her får du sjansen til å utvikle din 
egen skriving med verktøy og veiledning fra drevne komponister, tekstforfattere og 
artister som Frida Ånnevik, Kaja Gunnufsen, Fredrik Høyer, Skranglebein og Erlend 
Ropstad.

Verkstedene arrangeres i samarbeid med Norsk viseforum og med støtte fra KOMP.

For påmelding: se kalenderen på www.deichman.no Hovedbiblioteket. 
Gratis deltakelse! Begrenset antall plasser.

Låtskriververksted
2. og 3. september 
Frida Ånnevik 
med gjester

Låtskriververksted
Dato kommer
Erlend Ropstad

Låtskriververksted
28. - 29. oktober 
Fredrik Høyer

Foto: Rune Goddokken
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NORSKTRENING MED RØDE KORS/  
IMPROVE YOUR NORWEGIAN 
TID: HVER TIRSDAG FRA 9. AUGUST, KL. 17-19.00 
TIME: EVERY TUESDAY FROM THE 9TH OF AUGUST, AT 17-19:00.
STED/PLACE: FOREDRAGSSALEN

KU
RS Vil du bli bedre i norsk? På Norsktrening kan du komme og snakke norsk med andre 

deltakere og frivillige fra Røde Kors.  Fra 9. august holder Norsktrening åpent hver 
tirsdag på Deichmanske hovedbibliotek fra kl. 17:00-19:00 i Foredragssalen. Kølap-
per kan hentes utenfor Foredragssalen fra kl 16:30.

Would you like to improve your Norwegian? At “Norsktrening” you can meet others 
and practice Norwegian every tuesday in Foredragssalen.  Please collect your 
Queue number in “Foredragssalen” from 4:30 PM.

Kontaktinformasjon/For more information please contact:
Tlf/phone: 911 98 339 eller/or 21 02 32 20
E-mail: norsktrening.oslo@redcross.no

KULTURNATT 2016 PRESENTERER: 
GENIAL ROALD DAHL SPESIAL 
FAMILIEARRANGEMENT  

TID: 16. SEPTEMBER, KL. 17.00
STED: HOVEDBIBLIOTEKET

FA
M

IL
IE Velkommen til storslått feiring av Roald Dahls 100-årsjubileum! Barn fra 6 år kan, 

i god Willy Wonka-ånd, delta på sjokoladeverksted, høre sprelske historier, og bli 
med på et forrykende åpningsshow. Større barn og voksne kan se Dahlske filmer 
på ute-kino, mens de nyter popkorn og rare alkoholfrie drinker fra Georgs Magiske 
Minibar. 

Påmelding til noen programposter. Se www.deichman.no/kulturnatt for fullt program 
og informasjon om påmelding.



16 17

GIRL TECH FEST  
OSLO INNOVATION WEEK 

TID: TIRSDAG 18. OKTOBER 2016 KL. 09.00-15.00
STED: HOVEDBIBLIOTEKET

OSLO SKAPERFESTIVAL 
TID: 21 - 22. OKTOBER, KL. 11-18 BEGGE DAGER
STED: HOVEDBIBLIOTEKET

Fremtiden trenger flere kvinnelige teknologer. Derfor gjentar vi fjorårets suksess 
og ønsker tre hundre jenter i 3.- 5. klasse velkommen til en hel dag med koding, 
3D-printing og verksteder under Oslo Innovation Week - sammen med IKT-Norge, 
ODA-nettverket, TENK og Norway Makers. En flott gjeng frivillige, kvinnelige 
mentorer fra teknologi- og realfagsyrker veileder jentene gjennom dagen. Vil du 
delta? På  www.jenterkoder.no kan klasser og frivillige melde seg på.

Psst...
Visste du at Hovedbiblioteket har verkstedsaktiviteter 
for store og små - hver dag hele året, helt gratis? Besøk 
det nyoppussede barneområdet i første etasje, eller stikk 
innom Folkeverkstedet som åpner igjen sent i oktober!

Er du usikker på hva dette med koding er og hvorfor det er et nyttig verktøy i 
hverdagen? Hvordan kan man overføre fysikkens lover til noe konkret som en 
automatisert strikk-kanon? På Oslo Skaperfestival får du møte skapere som jobber 
og interesserer seg for teknologi, kunst og vitenskap. Det er en festival hvor alle 
– oppfinnere, forskere, kunstnere, hackere, entusiaster, geeker, håndverkere og 
hjemmemekkere – viser frem hva de har laget.

Festivalen samler barn, unge og gamle, doktorander og amatører på tvers av 
bakgrunn, fagfelt og utdanningsnivåer, og skal fungere som en inspirasjonskilde for 
utvikling av idéer. Festivalen skal tenne skapergnisten! I tillegg til utstillere består 
festivalen også av foredrag, kurs, verksteder, show og aktiviteter hvor du selv kan  
bli med og lære noe nytt.
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Foto: Gorm K. Gaare
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OSLO STRIKKEFESTIVAL 2016 
FESTIVAL   

TID: 4-6. NOVEMBER
STED: HOVEDBIBLIOTEKET OG GRÜNERLØKKA FILIAL 
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E Oslo Strikkefestival er en gratis festival for fiber-elskere og garn-entusiaster i 
hjertet av Oslo. Let frem strikketøyet og bli med på en workshop eller oppdatér 
din garnerobe i Markedshallen. Utfordre dine fiberkunnskaper i en fiber-quiz, lytt til 
live podcast-opptak, delta på den store Strikkefesten eller en av de mange andre 
aktivitetene i Strikkesalongen.

Med 30+ workshops over 3 dager, holdt av de beste norske og internasjonale 
instruktørene innenfor sitt område – i alt fra strikking, hekling, veving, spinning og 
design – kan man finne noe for enhver smak. Markedshallen har i overkant av 30 
selgere som tilbyr en stor variasjon av eksklusivt garn, designbøker og utstyr. Oslo 
Strikkefestival er et arrangement for erfarne strikkere, nybegynnere og alle imellom.
Mer informasjon/More info:

http://www.oslostrikkefestival.com/
https://www.facebook.com/Oslo-Knitting-Festival-Oslo-Strikkefestival
https://www.facebook.com/deichmanske/

Festivalansvarlig: Katie Zissou.

I samarbeid med Deichmanske bibliotek.

Oslo Knitting Festival is a free festival for fiber-lovers and yarnaholics in the heart 
of Oslo. Get your knits on in a workshop, grab a drink at the Knit Party or update 
your yarndrobe at the Marketplace. Challenge yourself with a fiber-quiz, listen to 
a live podcast recording, or join one of the other activities in the Knitting Lounge. 

With 30+ workshops over 3 days from the best Norwegian and international 
instructors – ranging from knitting, crochet, weaving, spinning and design – there’s 
something for everyone to enjoy. The 30+ vendors in the marketplace offer a 
whole host of exclusive yarns, designer books and equipment. Oslo Knitting  
Festival is an event for needle-ninjas, fiber first-timers and everyone in between.

Foto: Alex Asensi



20 21

ÅRETS BØKER 2016  
MED NRK BOK  
FESTIVAL    

TID: 19. NOVEMBER, KLOKKESLETT KOMMER
STED: HOVEDBIBLIOTEKET

NRK oppsummerer bokåret 2016 og inviterer inn til en endags litteraturfestival. 
Et spennende  program sendes live fra biblioteket. Kom og hør samtaler med 
ferske og etablerte forfattere – og møt andre bokfolk!
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JAKTA PÅ FIRKLØVAREN 
BARN & LITTERATUR   

TID: 27. AUGUST, KL. 14.00
STED: BARNEAVDELINGEN/FOREDRAGSSALEN

MØT EN EKTE BIRØKTER 
BARNEARRANGEMENT   

TID: 3. SEPTEMBER, KL. 12-14.00
STED: BARNEAVDELINGEN

BA
RN

BA
RNVelkommen til forfattermøte med Christian Wiik Gjerde! Han har skrevet barneboka 

“Jakta på firkløvaren”, der vi møter vennene Alvar og Jens som blir uvenner når en 
ny gutt flytter inn i nabolaget.  Det som skulle bli en sommerferie full av moro ble 
uker med såre følelser og krangling. Kan Alvar finne firkløveren, fikse vennskapet og 
redde sommeren?

Passer for barn fra 6 år.

Vet du hvordan biene lager honning? Hva gjør de egentlig om sommeren? Hva er 
egentlig en birøkter? Det, og mye mer, får du vite når Håkon Mella fra Geitmyra 
birøkterlag besøker Hovedbiblioteket. Håkon liker bier og søt honning. Vi kan ikke 
love at han har med seg biene, men det kan godt være at han tar med seg noen 
smaksprøver på honning.
 
Søtt og spennende!
For barn og familie.

Foto: Håkon MellaFoto: Carl Christian Raabe
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KOM OG LÆR KLASSISK BALLETT! 
BALLETTFORESTILLING FOR BARN   

TID: 10. SEPTEMBER, KL. 12-13.00
STED: FOREDRAGSSALEN 

BARNETEGNEDIKTESHOOOOW 
BARNEARRANGEMENT   

TID: 1. OKTOBER, KL. 14.00 
STED: BARNEAVDELINGEN

BA
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BA
RNKom og lær klassisk ballett og morsomme øvelser med rytmisk gymnastikk!

Danyosha sports- og kulturforening kommer til Hovedbiblioteket.

Det vises også utdrag fra ballettstykket Svanesjøen (musikk av Pjotr Tsjajkovskij), ut-
drag fra balletten Coppelia (musikk med Leo Delibes), dans til musikk fra Disney-fil-
men Pinocchio (musikk av Leigh Harline) og rytmisk gymnastikkdans.

Egnet for barn fra 5 til 9 år.

Velkommen til tegne- og fortellershow! Vi inviterer til barnearrangement basert på 
barneboka om den lille heksa Eksplodera. Både forfatteren og illustratøren av bok-
serien, Jonas A. Larsen, kommer til Unge Deichman for å tegne og fortelle fra boka. 
I tillegg byr de på tegneshow hvor du kan være med og lage en historie sammen 
med dem. Hjertelig velkommen til alle kreative barn som liker å fortelle historier! 

Passer for barn fra 5 år.
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DU OG JEG OG VI 2-3-4  
MUSIKKTEATER FOR BARN   

TID: 12. NOVEMBER, KL. 12.00
STED: BARNEAVDELINGEN 

BYGDA SOM GLEMTE  
AT DET VAR JUL 
JULETEATER FOR BARN    

TID: 26. NOVEMBER, KL. 14.30
STED: FOREDRAGSSALEN

BA
RN

BA
RN

Bli med på en groovy barnekonsert! I Du og jeg og vi 2-3-4 tar Julie Falkevik  
Tungevåg og Ellen Brekken med seg mange rare instrumenter. Store og små blir 
invitert inn i musikkens lekne land. 

For barn i alle aldre, men mest for dem mellom 3 og 8 år. 

Om artistene Ellen Brekken og Julie Falkevik Tungevåg
Jobber nå med å spille inn barneplate sammen med produsent Geir Holmsen  
(kjent som musiker og komponist på Maj Britt Andersens plater).

Skuespiller Per Magnus Barlaug og kollega Jon Arne Arnseth har laget en fore-
stilling som er bassert på Alf Prøysens Bygda som glemte at det var jul.

Forestillingen er en fortellerteater-versjon av Alf Prøysens forestilling, Bygda som 
glemte at det var jul. En liten bygd med masse snille, rare og artige karakterer, som 
glemmer absolutt alt, selv at det er jul. Formen er fysisk fortellerteater, hvor aktørene 
på scenen kommuniserer direkte med publikum.
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