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PROGRAM HOST 2017
lørdag

07

oktober

BUKKENE BRUSE OG
DEN VESLE KALVEN
KIRSTI MAANUM
Bli
med til bondegården, der vi møter alle
PRODUKSJONER

søndag SIRKUS STIG OG
HENNY

08

oktober

dyrene, felespill og eventyret om Bukke Bruse!

13.00
15.00

14.00
15.00

DUKKETEATER • FRA 1,5 ÅR • 30 MIN • KR 90,-

lørdag

14

OKTOBER
15.00

DU OG JEG OG
VI 2-3-4
Bli med på konsert med rytmikk, groove og
improvisasjon Det dukker opp mange rare
karakterer, som Krokodillen i baksetet, Regnværsskyen som er tissatrengt og fru Rosenstrøm
som planlegger å rane banken! Her blir det alt
fra boogie til country og punk!

KONSERT • FRA 2 ÅR • 40 MIN • KR 90,-

lørdag

21

OKOTBER
13.00
14.00
15.00

PÅ HAVETS BUNN
DET STILLE TEATRET

"På havets bunn står skutene" - bli med på en
vakker, visuell oppdagelsesferd ned til havets
bunn i dette magiske og vakre figurteater for
de minste, inspirert av Inger Hagerups dikt.

FIGUR/SANSETEATER • FRA ½1/2 ÅR • 25 MIN • KR 90,-

lørdag

28
oktober

14.00
15.00

TO DYR OG TJUE
INSTRUMENTER
MINO MANO

Med konserten "To dyr og tjue instrumenter"
tar Mino Mano barna med inn i en verden av
musikk, farger, rytmer, bevegelse og glede.
Barna kan synge med på kjente sanger og får
prøve ulike instrumenter. Kom og bli med på en
morsom musikalsk halvtime - gøy for små og
store!

KONSERT • 1-5 ÅR • 30 MIN • KR 90,-

lørdag

04

NOVEMBER

15.00

11

NOVEMBER

15.00

18

NOVEMBER

15.00

25

NOVEMBER

13.00
15.00

02

DESEMBER

15.00

OKTOBER
14.00
15.00

DÅREKISTEN

Dette er en humoristisk versjon av det kjente
eventyret. Hva som skjer, vil vi ikke røpe her,
bortsett fra at Rødhette står igjen som stykkets
helt. Riktignok får hun god hjelp av barna, men
sannelig er hun modig! Så her blir det mye å
glede seg over! – Skummelt? Så absolutt ikke!
Det er humoren som dominerer.

DUKKETEATER • FRA 2 ÅR • 40 MIN • KR 90,-

søndag FAMILY REGGAE
DISCO

22
OKTOBER

13.0017.00

Det blir fargesprakende reggaediskotek og dans
for store og små! Her forenes musikk og dans
med forskjellige aktiviteter for både barn og
voksne, og alle kan delta!

ÅPENT HUS • FOR ALLE! • 4 TIMER • GRATIS

søndag TOMMELISE

29
oktober
14.00
15.00

PETRONELLA PRODUKSJONER
Tommelise er liten og veldig nysgjerrig. Hun
ønsker å reise ut i den store verden, men blir
fanget og holdt igjen av dem hun møter.
Heldigvis har hun en god venn som forstår
henne, og som er der når det virkelig gjelder.
Forestillingen er basert på H. C. Andersens
eventyr Tommelise, og handler om vennskap
og ønskedrømmer som går i oppfyllelse når
man minst venter det.

FIGURTEATER • FRA 2 ÅR • 30 MIN • KR 90,-

NOVEMBER

HUJEDAMEJ! ASTRID
LINDGREN CABARET

ELDRID JOHANSEN, KARIANNE KJÆRNES
OG CAMILLA SUSANN HAUG
Ronja Røverdatter, Pippi Langstrømpe, Emil,
Madikken og brødrene Løvehjerte. Alle, både
barn og voksne, vet hvem de er – flere tiår etter
at bøkene om dem ble skrevet. Bli med Eldrid
Johansen, Karianne Kjærnes og Camilla Susann
Haug på en musikalsk hyllest til de uforglemmelige
karakterene i Astrid Lindgrens univers!

PLOMME OG VANILJE
HESTESKOEN TEATER OG
MUSIKK

Plomme og Vanilje er bestevenner. De roper et
rungende «JA» til hverandres impulser. Med iver
og kreativitet leker de med tøymusa Pipp. Midt i
leken oppdager de plutselig at Pipp er borte. De
må legge ut på en reise for å lete etter ham.

BUKKENE BRUSE
OG DEN VESLE
KALVEN
KIRSTI MAANUM

Bli med til bondegården, der vi møter alle dyrene,
felespill og eventyret om Bukke Bruse!

DUKKETEATER • FRA 1,5 ÅR • 30 MIN • KR 90,-

lørdag

15

Veslefrikk er ikke er så stor som alle de andre, han
er ikke så populær som alle de andre, han snakker
ikke så høyt som alle de andre.... Men han jobber
hardt og har et godt hjerte! Dette er historien om
hvordan han gikk fra liten og ubetydelig, til liten
og ganske stor på en gang! Og det kun ved å være
seg selv, å tenke på andre, og litt ved hjelp av en
magisk fele...

ANETTE THORBJØRNSEN
OG JON BRODAL

KLOVNERI OG MUSIKK • FRA 2 ÅR • 25 MIN • KR 90,-

lørdag

søndag RØDHETTE OG
ULVEN

søndag CARLOS’
DUKKEVERKSTED

KONSERT • FRA 2 ÅR • 40 MIN • KR 100,-

lørdag

FIGURTEATER • FRA 3 ÅR • 40 MIN • KR 90,-

VESLEFRIKK MED FELA

MUSIKK-FORTELLING • FRA 3 ÅR • 35 MIN • KR 90,-

lørdag

WAKKA WAKKA

Stig og Henny har verdens største og beste
insektsirkus. Stjernenummerne er maur-akrobatene
fra San Maurino, den levende gresshoppekanonkulen Hopalong Gressidy, og marihøne på line.
En dag bestemmer Stig seg for å overraske ved å
kjøpe det største et sirkus kan ha: en elefant!

ØNSKESKOGEN – EN
JULEFORESTILLING
KOMPANI LERKEFALK

Det er lille julaften. Mamma er julestresset, hun
har enda ikke handlet inn julegave til den
viktigste personen i verden. Datteren Lykke
ønsker seg nemlig ingenting til jul! Hun må jo få
NOE til jul, ellers blir jo jula bare mislykka!

TEATER • FRA 3 ÅR • 40 MIN • KR 90,13.20-

Sagene
samfunnshus

Billetter selges på www.sagenesamfunnshus.no/billetter
Evt. restbilletter selges for kr 100,- i døra fra en time før første forestilling
Sagene samfunnshus. Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo.

05

13.0016.00

Lekedukker, hånddukker, strømpedukker, Barbiedukker, kosebamser, filledukker, tøysedukker –
det er mange som er født i et dukkeverksted!
Nå kan dere også lære å lage dukker, lage en
forestilling, og spille for andre! Alle som viser
en forestilling får dukkene med seg hjem!

VERKSTED • FRA 2 ÅR • 3 TIMER • GRATIS

søndag BARNAS ÅRHUNDRE

12

NOVEMBER

13.00
15.00

En cabaret med noen av de viktigste historiene
som vi kjenner fra barnas århundre da barn
virkelig begynte å bli verdsatt og satset på i
samfunnet og kulturen.

TEATER • FRA 2 ÅR • 50 MIN • KR 100,-

søndag HVA GJEMMER
SEG HER?

19

NOVEMBER

14.00
15.00

PETRONELLA PRODUKSJONER
På scenen står det mange esker i ulike farger,
og i hver eske gjemmer det seg en sanselig
opplevelse! Bli med på en glitrende og
fargerik forestilling for de minste!

TEATER • FRA 1/2 ÅR • 25 MIN • KR 90,-

søndag GEITEKILLINGEN SOM
KUNNE TELLE TIL TI

26

NOVEMBER

14.00
15.00

NILS JANSEN OG ESPEN RUD

Alf Prøysens «Geitekillingen» vil gjerne vise
barna hvor flink den er til å telle og hvor flinke
Nils og Espen er til å spelle - på mange
strenger, eller kanskje heller på rør og skinn?

JAZZEVENTYR • FRA 2 ÅR • 35 MIN • KR 100,-

søndag MOROSNEKKERN’S
JULEVERKSTED

03

DESEMBER

13.0016.00

MARIANNE JØRGENSEN
Det blir moro når vi setter fram høvelbenken
og åpner snekkerbua for saging, snekring,
borring og maling. Vi kan lage små figurer eller
store maskiner som kan gis bort til jul. Ta
gjerne med plankebiter som er til overs
hjemme!

VERKSTED • FRA 4 ÅR • 3 TIMER • GRATIS

