FORORd
Bydel Stovner har et mangfoldig tilbud til barn og unge. Disse finner du
informasjon om i denne brosjyren.
Seksjon fritid driver aktiviteter på Osloungdommens Motorsenter og
Haugenstua Skateanlegg, #Biblo på Stovner bibliotek, Verdenshuset
Haugenstua, Stovner Rockefabrikk og Rommen kultursenter. Noen
av tilbudene er i samarbeid med lag og organisasjoner i bydelen.
Kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere finner du også i
denne brosjyren.
Ansatte i Oppvekstavdelingen, Seksjon fritid er:
ROmmen KultuRSenteR, #BiBlO Og AKtiv FeRie Og FRitid
Trude Tangen Fjeld
trude.fjeld@bsr.oslo.kommune.no
Jon Henry Marthinsen
jon.marthinsen@bsr.oslo.kommune.no
Åsmund Gylder
asmund.gylder@bsr.oslo.kommune.no
Siw Denne
siw.denne@bsr.oslo.kommune.no
Linda Stoller, seksjonsleder
linda.stoller@bsr.oslo.kommune.no
StOvneR ROcKeFABRiKK Og ROmmen muSiKKAvdeling
Atle Borgeteien
atle.borgeteien@bsr.oslo.kommune.no
Frode Larsen
frode.larsen@bsr.oslo.kommune.no
veRdenShuSet hAugenStuA
Tanvir Ul Hassan
Solbjørg Hansen
Shwan Hama
Bente Fedreheim, seksjonsleder

tanvir.hassan@bsr.oslo.kommune.no
solbjorg.hansen@bsr.oslo.kommune.no
shwan.hama@bsr.oslo.kommune.no
bente.fedreheim@bsr.oslo.kommune.no

OSlO ungdOmmenS mOtORSenteR Og hAugenStuA SKAtepARK
Knut Gran
knut.gran@bsr.oslo.kommune.no
Frode Nilsen
frode.nilsen@bsr.oslo.kommune.no

KARt

Her ser du hvor vi er lokalisert
prosjekt
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ByOmFAttende tiltAK
Stovner Rockefabrikk
Tokeruddalen 105,
0988 Oslo
Tel: +47 22 10 36 14
Stovner Rockefabrikk er et musikkhus med øvingsrom, studio,
preproduksjon, musikkopplæring, kurs og konsertarrangement.
Opplæring tilpasses den enkelte og utarbeides i samarbeid mellom
elev og instruktør.
På dagtid gir Stovner Rockefabrikk et tilbud til elever på 7. klassetrinn i
bydelen. Undervisningen er knyttet opp mot skolens læreplan.
Stovner Rockefabrikk er medarrangører på musikkfestivaler som
Granittrock og Oslo musikkfest.
tilbud:
• Bandøving og grupper
• Egen øving for band og grupper
• Jam og samspill
• Forberedende kurs til musikklinjen
• Gitarkurs
• Vokal og sangkurs
• Bassgitarkurs
• Trommekurs
• Kurs i musikkproduksjon
• HipHop 101
For nærmere informasjon om tilbud og pris, gå inn på
www.stovnerrockefabrikk.no

Osloungdommens motorsenter og haugenstua Skatehall
Haavard Martinsens vei 1
0978 Oslo
Tel: +47 22 10 22 48
Osloungdommens Motorsenter er et tilbud til motorinteressert ungdom
fra 16 – 23 år. Motorsenteret har et “Gjør det selv”- verksted hvor ungdom
kan reparere sine egne kjøretøy med hjelp fra kyndige ansatte. Utlån av
verktøy.
Haugenstua Skatehall er et åpent skatetilbud med skatehall og utendørs
skatepark i granitt, hvor rampene er tilpasset alle ferdighetsnivåer. Utstyr
kan lånes ved å ta kontakt med en av de ansatte.
www.stovnerungdom.no

hAugenStuA
verdenshuset haugenstua
Ole Brumsvei 1
0979 Oslo
Verdenshuset er et flerbrukshus med aktivitetsrom tilrettelagt for dans,
musikk, film, foto, teater og fysisk aktivitet. Lag og organisasjoner som
driver åpne aktiviteter for barn og ungdom kan låne lokaler gratis.
Juniortilbud
Kokkekurs, forming, dansekurs og spillaktiviteter. Her kan juniorgruppen
også stikke innom for å spille bordtennis gratis.
Ungdomstilbud
Dans og musikkurs innenfor hiphop sjangeren og showproduksjon.
Ungdom kan stikke innom for å spille biljard, bordtennis eller møte
venner i åpningstiden.
For mer informasjon om åpningstider - www.stovnerungdom.no
Samarbeidspartnere
• Friskliv og mestringssenteret, åpen trening for de over 16 år.
Åpent: tirsdag og torsdag. Pris: kr. 20,- pr. gang
• Frilynt, teaterundervisning barn og ungdom.
Åpent: onsdag. For mer informasjon: www.frilynt.no/teaterskolen
• Oslo Nord Taekwondo, taekwondo undervisning .
Åpent: mandag og torsdag. For mer informasjon: www.oslonordtkd.no
• Stovner bokseklubb, boksetrening.
Åpent: tirsdag, torsdag og søndag. Pris: kr. 200 pr. semester
• Groruddalen Frie Filmere, filmkurs.
Åpent: mandag. Medlemsavgift: kr. 50,-

SAmARBeidSpARtneRe

• Dreams ungdomsband, musikkundervisning og bandøving.
Åpent: onsdag, fredag og søndag. For mer informasjon:
dreamsungdomsband@gmail.com
• Danceforever, Bollywood- og indisk dansekurs.
Åpent: søndag. For mer informasjon: asha30@gmail.com
• Brainobrain, gøy med hoderegning og matematikk.
Åpent: lørdag. For mer informasjon: adiyamand@gmail.com
• Groruddalens Marokkanske forening, kurs i arabisk for barn og
ungdom. Åpent: Lørdag.
For mer informasjon: mohamed.kachtaoui@bal.oslo.kommune.no

ROmmen/StOvneR
Rommen kultursenter/Rommen Scene
Karen platousvei 31
0988 Oslo
Rommen kultursenter er samlokalisert med Rommen skole.
Her finnes aktiviteter for barn og ungdom med interesse for musikk, film,
arrangementsproduksjon og dans.
Studio M: Musikkverksted
Bandverksted med fokus på å skape en møteplass mellom ny og
tradisjonell musikk.
Band 101: Instrumentell undervisning
piano, bass, gitar, trommer, vokal og samspill
Åpent: tirsdag.
HipHop 101:
Musikkproduksjon i hiphopsjangeren
Dans HipHop:
Dansekurs og showtrening for nybegynnere og viderekomne
Arrangørproduksjon:
Opplæring for ungdom som er interessert i konsert- og
arrangementsproduksjon. Opplæringen knyttes til arrangementer
i regi av Seksjon fritid.
For mer informasjon om åpningstider - www.stovnerungdom.no

SAmARBeidSpARtneRe

• Damini House of Culture, kurs i Bollywooddans, klassisk indisk dans,
Kathak, Bhangra og indisk folkedans for barn fra 5 år og oppover.
For nærmere informasjon: damini@damini.org
• Norsk Tamilsk Kultur Senter, indisk dans.
For nærmere informasjon: Kalyany Sijagnanam, tel. +47 90 77 26 07
• Bharatham, danseskole.
For nærmere informasjon: nirutha@hotmail.com
• The Rebel force, kurs i folkedans fra hele verden; samba, american
style bellydance, cumbia. For nærmere informasjon: jenny@staursets.
com
• Tao kampsportklubb Oslo, kurs i taekwondo for barn og ungdom.
informasjon: www.taokampsport.no
•

Dans og musikk, Kunst og samspill for barn og unge.
For nærmere informasjon: thushya78@yahoo.com

• Groruddalen Frie Filmere, filmkurs.
For nærmere informasjon: g.bergersen@gmail.com

ROmmen/StOvneR

biblo

#BiBlO - ungdomstilbud på Stovner bibliotek
Stovner senter 24b,
0985 Oslo
#BIBLO er samlokalisert med Deichmanske på Stovner bibliotek. Her
kan barn og ungdom spille kort, spille X-box, se film, få hjelp til jobbsøk,
delta på treningsgrupper, fotokurs, tegning og maling, mediagruppe,
temadager og lesesirkel.
Det er gratis WIFI på #BIBLO.
tilbudet er gratis!

For ytterligere informasjon om tilbudene:
www.stovnerungdom.no

