
Gratis familiearrangement på 

Sliperiet

Lørdag 21. mars

Kl. 12 – 16

Opplev verksteder, konserter og 

mat fra ulike verdenshjørner

BARNAS 
VERDENSDAG



Program
Åpning av Barnas Verdensdag kl. 12:00 

på Verdensdagscenen i Pressverksalen

Det Magiske teppet

Ta plass på det magiske teppet og bli med Frida Fargeglad og UkuLeo
på en musikalsk og stemningsfull reise.

Polske klipperier

Monika Wendt-Roznowska har med seg morsomme barneaktiviteter

fra Polen som hun vil lære nettopp deg.

Et reisende terituale

For en liten stund: la lukter, smaker og lyder få hovedrollen. 
Idah ønsker velkommen til te seremoni!

Ut i verdensrommet

Ta heisen imellom etasjer, stjerner og planeter.

Fra New Yorks bakgater

Rapmusikk i høyttalerne, grafitti på veggene og Ruth Cecilie Lang–Ree Johansen
fra Studio Nille lærer deg å danse hip hop. 

Fra 4 år.

Eksotiske innsekter

Vil du lage eksotiske innsekter? Bli med inn i kunst-atelieret til
Iselin Bast og Elin Trollerud! Best egnet fra 6 år.

Lille Bille

Ole Jørn Myklebust , Håvar Bendiksen og Hallgrim Bratberg  har
med seg Terje Nilsens flotte barnesanger, og inviterer til 

konsert på Sanden scene i Bølgen kl 14:00

Rytmer fra Sri Lanka

Suntar Kanesan har med seg vakre trommer som kalles Mirthangam.
Her lærer du om bevegelser som har egne lyder og om trommenes språk.  

Du blir en del av en 1500 år gammel musikktradisjon.



Brasilianske sambatoner

Bli med til Brasil! Roger Wendel, Bjørnar Marthinsen og store og små 
perkusjonsinstrumenter er klare for SAMBA!

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 Ann Kristin Hynne Green 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.

Takkebakst fra Midtøsten og Norge

Larvik museum har med seg både kjevler, forkle og takke. Sammen med 
Norskskolen skal de bake Khubz og tjukklefser.

Kulturlab musikkloops

Vil du prøve å lage musikk på Mac og bruke musikkprogrammet Logic Pro X? 
Kom til «kulturlaben»! Her skal vi lage musikkloops med Blues, Country, EMD

og Afrobeat. Fra 8 år, eller yngre med foreldre.

Eventyrhula

Velkommen inn blant puter og eventyr! 
Helga Frengstad fra Larvik Bibliotek har tatt med seg eventyr fra 

en rekke land som hun vil lese for deg.

I Pressverksalen og i Cafe Sliperiet, vil det hele dagen være 

mat til salgs med spennende smaker, verdensdagsscene 

og et yrende folkeliv. 



Frivillige foreninger
Mellomhagen Ungdomsskole
Sandefjord Folkehøgskole
Larvik Bibliotek

I samarbeid med:


