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PROGRAM host 2018
lørdag

13

oktober
13.00
15.00

BUKKENE BRUSE OG DEN
VESLE KALVEN
DUKKETEATRET DIDDI

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

DUKKETEATER • FRA 1,5 ÅR • 30 MIN • KR 100,-

lørdag

20
oktober

14.00
15.00

RØDHETTE OG ULVEN
DÅREKISTEN TEATER

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 sannerlig er hun modig! Så her
blir det mye å glede seg over! – Skummel? Så absolutt
ikke! Det er humoren som dominerer.

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

lørdag

27
oktober

15.00

TRANEN OG SELEN

TIRIL BRYN OG SESHEN
Tranen og Selen er en fortellerforestilling med et
japansk og et norsk eventyr. Du møter en trane, en
stor vakker fugl, som blir til en kvinnen Yuki og du
møter Sirin, som er en sel. Selen har lagt fra seg
selskinnet sitt på stranden og synger så vakkert
ute i vannet. Når hun kommer tilbake, er ikke
selskinnet der …

TEATER • FRA 3 ÅR • 35 MIN • KR 100,-

lørdag

03

november
14.00
15.00

søndag DA SAGTENNENE SANG

14

oktober
13.00
15.00

ANIMALSKE PRODUKSJONER

En gammel eik som står i fare for å bli sagd ned av
glupske sagtenner. I denne eika har André og mange
generasjoner før ham husket. Bestemor kunne lokke
alskens fugler til eika, men nå har det blitt så stille av
liv i skogen. André og bestemor bestemmer seg for få
livet tilbake til skogen.

SKYGGETEATER • FRA 3 ÅR • 30 MIN • KR 100,-

søndag APESTREKER

21

oktober
13.00
15.00

KLOVNEN KNUT

Klovnen Knut forsøker å lese Norges største
dyrebok: Norges Løver. Men blir stadig avsporet av
Tom Tuba - en nesten levende sjimpanse. Tom
Tuba holder imidlertid kontakt pr. telefon, noe som
i sin tur utløser magiske og musikalske
merkverdigheter..

KLOVNERI • FRA 3 ÅR • 40 MIN • KR 100,-

søndag CARLOS’
DUKKEVERKSTED

28
oktober

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

PÅ HAVETS BUNN
DET STILLE TEATRET

Kjøp billetter på
www.sagenesamfunnshus.no/
billetter

"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 100,-

lørdag

10

november

13.00
15.00

PRINSESSA SOM IKKE
VILLE LE

Vi møter en prinsesse som er veldig vakker, men som
dessverre også er den sureste i hele landet. Alle prøver,
men ingen får henne til å le. Men så en dag dukker en
sjarmerende mann med rosa hår og en god idè opp.
Prinsessa som ikke ville le er en utadvendt og morsom
forestilling som tar i bruk virkemidler fra barns egen lek
der den demonstrerer hvordan fantasi kan kurere alt
fra ensomhet til dårlig humør.

FIGURTEATER • FRA 3 ÅR • 35 MIN • KR 100,-

lørdag

17

november

15.00

24

november

15.00

01

DESEMBER

13.0016.00

11

november

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 TIK TIK TIK SJONGLERING

En kveld for lenge lenge siden, i den Svarteste Granskauen, våknet Ib og poppet opp øynene: Hun så en
familie som bygde seg en hytte! Oioioi, drama! Ib løp
innover i skogen og lagde panikk og bråk. Ib stresset
opp skogens konge, huldraen og bergtrollet. Skogen
rista, og mange troll forsvant fra skogens overflate..

november

IGOR DUNDEROVIC OG DEMETRIO
SCOPELLITI

18

15.00

AL-SAADI & DEBELDA

Bli med inn i en verden av sirkuskunster og
arabisk musikk. Diego og Safaa lover et
levende, gledesfylt og raust show – alltid
med et smil på lur!

NYSIRKUS • FRA 3 ÅR • 35 MIN • KR 100,-

VINTERHEKSA SOM IKKE
GLEDET SEG TIL JUL

søndag BUKKENE BRUSE OG
DEN VESLE KALVEN

Det var en gang en heks som ikke gledet seg til jul. Alle
andre rundt henne gledet seg masse til jul, men ikke
vinterheksa. Derfor ville hun lage et trylletriks så jula
skulle glemme å komme i år. Men en dag kom nissegutten på besøk til Vinterheksa, og da skjedde det noe
spesielt. Du lurer kanskje på hvorfor heksa ikke gledet
seg til jul? Og hva som skjedde da nissegutten kom?

november

MINO MANO

TEATER • FRA 2 ÅR • 35 MIN • KR 100,-

lørdag

søndag FAMILY REGGAE
DISCO

IB I SVARTESTE GRANSKAUEN

KONSERT • FRA 3 ÅR • 30 MIN • KR 100,-

lørdag

Med: Henriette Blakstad og Gisle Hass
Regi: Anne Mali Sæther
Scenografi: Guri Henriksen
Komponist: Terje Evensen

25

DUKKETEATRET DIDDI

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

13.00
15.00
DUKKETEATER • FRA 1,5 ÅR • 30 MIN • KR 100,-

GRØNT JULEMARKED
MED MOROSNEKKERNS
JULEVERKSTED

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! Det blir også julemarked inne og ute, med
mange overraskelser for små og store!

VERKSTED • FRA 4 ÅR • 3 TIMER • GRATIS
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.

FØLG
SAGENE SAMFUNNSHUS
PÅ FACEBOOK!

