
GRATIS

SLIPERIET
familiearrangement på

Opplev verksteder, konserter
og mat fra ulike verdenshjørner

Lørdag 10. mars
Kl. 12 - 16



Program
Åpning av Barnas Verdensdag kl. 12:00 
på Verdensdagscenen i Pressverksalen

DEN PERSISKE HANEN FRA DRAMMEN
Bli med på en musikalsk fortellerstund med 

Amir Mirzai og Kristin Groven Holmboe.

POLSKE BARNELEKER
Kom og lek! Hos Monika Wendt-Roznowska får du lære å telle, krølle 

tunga rundt elleregler og bli med på sangleker. 

ØSTENS ORNAMENTIKK
Mange små mosakkbiter kan bli til store bilder med flotte 

ornamenter. Bli med inn i Linda Oloeys kunstverksted

NORSKE STUBBER OG TRALLER
Anne Gravir Klykken gir de minste barna og deres foreldre

 stubber og traller fra den norske folkemusikkarven.

KØNTRI-FEST
Howdy! Bli med til prærien og dans morsom cowboy-dans med Cathrine 

fra Studio Nille. Alle cowboys og cowgirls over 5 år er hjertelige 
velkomne til køntri-fest. «Iiihhaaaa»

BANTU
Oupa Mapela har hentet inspirasjon fra Xhosa stammen i Sør 

Afrika. Et verksted fylt opp med trommer, musikk og dans.  

SIRKUSSPRELL
Lyst til å gå på line, eller lære sjonglering? Leon Jungreuthmeyer byr på 

gjøglerier og morsomme sprell under sirkusteltduken.

MUSIKKLAB
Lag din egen musikk! Fredrik Gulbrandsrød og Edin Mustacevic hjelper 

deg med å lage din egen komposisjon.



JAPANSKE KLANGER
Dra til den andre siden av kloden og opplev lyden av Japan. Sammen 

med Roger Wendel og alle hans perkusjonsinstrumenter får du spille og 
lage spennende klanger 

FARGEROM
Er det kaldere i et blått rom enn i et rødt? Hvordan høres røde og blå 

rom ut? Gå inn, se, lytt og opplev. Av og til vekker 
Solveig Haga og Eva Therese Johansen rommenes små og store lyder til 

liv. Spesielt egnet for de aller minste.

KONSERT MED BARN FOR BARN
Kulturskolens elever inviterer deg inn i trapperommet på små 

konsertopplevelser 

ABORIGINALS
Aboriginerne er Australias urbefolkning. Bli med inn i Verena Waddells 

kunstverksted og  bli kjent med Aboriginernes kunstuttrykk.

VERDEN HJEM TIL LARVIK MED SKUTER OG SJØFOLK!
Hva opplevde de alle sjøfolkene som dro ut i verden? Larvik museum 

har med seg både skipskiste og skipsekk fulle av fortellinger og 
verkstedaktiviteter.

UT I VERDENSROMMET
Ta heisen imellom etasjene, stjerner og planeter.

VERDENSDAG QUIZ
Bli med og løs Verdensdag quiz !

Vinn 2 kinobilletter

I Pressverksalen, vil det hele dagen være mat med 
spennende smaker, verdensdagsscene og et yrende folkeliv. 

Elevutstilling i Kulturskolegalleriet.




