Påmelding til Barnas by 13. – 17. juni
Barnas by er 10 år, bli med på parade og bursdagsfest!

Kulturavdelingen i Sandnes kommune arrangerer Barnas by 13. – 17. juni,
og vil med dette invitere alle barn til å innta byen.

For ti år siden var Stavanger og Sandnes europeisk
kulturhovedstad og Barnas by ble arrangert for første
gang. Ruten ble gjort om til park og vi fikk se byen slik
barn ville ha den. I år skal også barn få sette sitt preg på
byen og vise hvor fin den kan være. Hvordan ser min
drømmeby ut? Hvordan kan industriområdet mellom
Vågenskolen og Maxi se ut hvis barn får bestemme?
Det vi lurer aller mest på er: hvor har det blitt av
Storåna? Storåna renner gjennom Sandvedparken og
helt ut i havna. Før den kommer opp bak Vågenskolen
ligger elva skjult i rør, under nedlagte verksteder, gater
og parkeringsplasser. Barnas by vil ha elva tilbake! Så i år
lager vi en elv, istedenfor park. Vi inviterer alle elevene
fra 1 ‐7 trinn til den blå paraden, og sammen vil vi lage
en elv som strekker seg helt fra havna og opp til
Sandvedparken! Og som om ikke det var nok, så skal vi
feire dobbel bursdag. Turstien i Sandvedparken er 30 år,
og parksjefen spanderer bursdagsfest og is på alle som
kommer!
Parade og bursdagsfest må alle få med seg på fredagen.
Onsdag og torsdag kan klassene melde seg på verksteder
i Vågen‐området. Vitenfabrikken markerer at Jonas
Øglænd startet sitt industrieventyr for 150 år siden.
Øglænd hadde fabrikker og verksteder i området og
under Barnas by kan du besøke de for å sy eller mekke på
sykkel. I tørkeloftet rigger vi til for matpakkespising og
underholdning. I Kreativt verksted i garasjene slår vi oss
løs med papp, tegning, farger og lim for å bygge «min
drømmeby». Musikk og danseverksteder med
profesjonelle musikere og dansere er også noe å få med
seg.

Det er fullt mulig å melde seg på flere aktiviteter samme dag, eller besøke Barnas by flere dager. Ta med hele klassen, og bli med
oss å feire bursdag fredag 15. juni. Klarer vi å ta et dronebilde, som viser den blå paraden helt fra havneområdet til
Sandvedparken?

Velkommen til Barnas by!
Hilsen
Tone Strømø
kultursjef

Aktiviteter som din skole kan melde seg på:
AKTIVITET

ARENA

FOR HVEM

Blå parade og
bursdagsfest

Vågen‐
området‐
Sandvedparken

Alle trinn

Åpen scene

Sandvedparken

Ved siloene i
Vågen‐området

Danse‐elv

I Vågen‐
området

Marsjmusikk

Øglænds
sykkelverksted

Hallen i Vågen‐
området

Storefri med Espen
Hana

Tørkeloftet i
Vågen‐området

Øglænds systue

Hallen i Vågen‐
området

Min Drømmeby
Kreativt verksted

Garasjene i
Vågen‐området

ONSDAG
13. juni

TORSDAG
14. juni

10.00 – 12.45

Alle trinn
Enkeltpersoner,
grupper og hele
trinn

1‐4 trinn,
klassevis
påmelding

4‐7 trinn,
klassevis
påmelding

5‐7 trinn,
klassevis
påmelding

Alle trinn

5‐7 trinn
klassevis
påmelding

Alle trinn,
Klassevis
påmelding

FREDAG
15. juni

11.00 ‐ 12.00

09.00‐10.00
1‐4 trinn

09.00‐10.00
1‐4 trinn

10.05 ‐ 11.05
1‐4 trinn

10.05 – 11.05
1‐4 trinn

11.45‐ 12.45
1‐4 trinn

11.45‐ 12.45
1‐4 trinn

09.00‐10.45
4‐7 trinn

09.00‐10.45
4‐7 trinn

11.00‐ 12.45
4‐7 trinn

11.00‐ 12.45
4‐7 trinn

09.00‐10.00
5‐7 trinn

09.00‐09.45
5‐7 trinn

10.05 ‐ 11.05
5‐7 trinn

10.05 – 11.05
5‐7 trinn

11.45‐ 12.45
5‐7 trinn

11.45‐ 12.45
5‐7 trinn

10:00 – 10.45
Alle trinn

10:00 – 10.45
Alle trinn

11:10 – 11.55
Alle trinn

11:10 – 11.55
Alle trinn

09.00‐10.45
5‐7 trinn

09.00‐10.45
5‐7 trinn

11.00‐12.45
5‐7 trinn

11.00‐12.45
5‐7 trinn

09.00‐10.45
1‐4 trinn

09.00‐10.45
1‐4 trinn

11.00‐12.45
5‐7 trinn

11.00‐12.45
5‐7 trinn

PÅMELDING FORTLØPENDE OG SENEST INNEN 25. MAI via denne lenken:

www.sandnes.kommune.no/barnasby
Alle barn som deltar i paraden får Barnas by t‐skjorte.
Skoler med behov for transport får dekket dette.
Roald Brekke 913 79 189 roald.brekke@sandnes.kommune.no.
Nina Osland 977 14 810 nina.osland@sandnes.kommune.no
www.facebook.com/BarnasBy

Informasjon om aktivitetene
Blå parade og bursdagsfest
Vi illustrerer Storånas løp, ved å gå i en blå parade fra
vågenområdet opp til Sandvedparken. Trafikken stenges og
Barnas by overtar området. Alle får blå Barnas by t‐skjorte.
Bruk fantasien, og ta gjerne med andre blå element. Lag et
blått elvemonster, øv inn en sang eller bruk ansiktsmaling. I
Sandvedparken blir det bursdagsselskap, der vi feirer
Barnas by og Sandvedparken med is og underholdning til
alle. Paraden starter kl. 10.00 ved siloene bak Vågenskolen,
og arrangementet er ferdig kl. 12.45 i Sandvedparken.
(Traseen er en drøy kilometer og passer for de aller fleste.
Gi beskjed ved særlige behov).
”Åpen scene”
Scene i Sandvedparken rigget for å vise fram utdrag fra din
skoles produksjoner/musikkinnslag/revy/etc. Ønsker dere å
vise frem noe av det dere har jobbet med dette skoleåret
har dere muligheten her. Her er det plass for sang, musikk,
dans, teater, akrobatikk, idrett og nesten alt mulig annet
som kan vises for et publikum. Denne aktiviteten passer for
alle trinn.
Øglænds systue
Sandnes er Ø‐ byen og Vitenfabrikken feirer at det er 150 år
siden Jonas Øglænd startet sitt industrieventyr i Sandnes. I
en av hallene nede i havneområdet var syerskene i full
aktivitet før i tiden. I Barnas by 2018 åpner systua igjen, og
din klasse får sy lue i vår DesignLab. Denne aktiviteten
passer for 5‐7 trinn.
Øglænds sykkelverksted
At det ble produsert DBS – sykler i Sandnes er kanskje den
mest kjente historien fra Øglænd‐konsernets storhetstid. Bli
med på sykkelverksted, og lær litt om hvordan du kan
mekke på din sykkel. Tør du kanskje også prøve deg på
sykkel med omvendt styre? Denne aktiviteten passer for 5‐7
trinn.
Danse‐elv
Kan vi bruke kroppen til å visualisere en elv? Hvordan vil du
bevege deg hvis du er vann? Kan vannet stoppe opp? Kan

vannet lage bølger? Kan det svaie og skvette? Elevene vil
jobbe med temaet vann gjennom rytme, bevegelse og sang.
De vil besøke tre morsomme stasjoner underveis som
avsluttes i en felles Parade. Opplegget er utviklet av, og
ledes av profesjonelle dansere fra Glow dance company.
Dette verkstedet forutsetter deltakelse i blå parade på
fredagen. Denne aktiviteten passer for 1 ‐4 trinn.
Marsjmusikk
Du trenger ikke noter! Gøyalt musikkverksted med
profesjonelle musikere, der du lærer å spille enkel og
fengende musikk. Musikken settes sammen til tøffe låter
som kan lede an i paraden. Verkstedet forutsetter
deltakelse i blå parade på fredagen. Denne aktiviteten
passer for 4 ‐ 7 trinn.
Min drømmeby
I de gamle verkstedene til Gand videregående skole kan du
bygge din drømmeby i Kreativt verksted. Deltakerne får
tegne, klippe, forme og bygge etter sin fantasi, under
veiledning av Kreativt verksteds instruktører. Denne
aktiviteten passer for alle trinn.
Storefri med Espen Hana
Barnas by inviterer byens skoleelever til å spise matpakken
sin i Tørkeloftet ved Siloen i Elveparken. Tørkeloftet er et
kulturminne som i sin nåværende form ligger på lager. Vi
later som tørkeloftet er bygget opp igjen og setter opp et
stort telt. Sett av tid til en hyggelig sammenkomst for din
klasse, Espen Hana sørger for underholdningen! Denne
aktiviteten passer for alle trinn.
Elveparken
Fint sted for å ta en pust i bakken sammen med klassen
mellom aktivitetene. Området utenfor Kreativt verksted i
verkstedhallene gjøres om til et pauseområde, der man selv
kan legge inn et stopp når det passer.
Praktisk informasjon: Oppmøte til alle aktivitetene er ved
teltet «Tørkeloftet» ved siloene. Klassene blir fulgt til
aktivitetene.

Familieaktiviteter i Barnas by
AKTIVITET
Familiedag i
Sandvedparken og
sykling i
verdensrommet
Barnas bruktmarked
og Repair Café
Barn selger leker,
klær og ting de ikke
lenger trenger og får
hjelp til små
reparasjoner.
Kulturscene i
Tørkeloftet
Unge artister på
scenen.
Elveparken
Fint område for å ta
en pause mellom
aktivitetene.
Kreativt verksted
Hvordan ser din
drømmeby ut? Lag
din egen
Trollmannen fra HoD
Danseforestilling

ARENA

FOR HVEM

Sandvedparken
og
Bogafjellhallen

Alle

Vitenfabrikken

Barn.
Påmelding til
salgsbod har
egen
annonsering på
nett og i avis.

Ved siloen i
Vågen‐området

Alle

Verkstedhallene
i Vågen‐området

ONSDAG
13. juni

TORSDAG
14.juni

FREDAG
15. juni

LØRDAG
16. juni

SØNDAG
17. juni
Dag

Dag

Ettermiddag

Ettermiddag

Alle

Dag/
Ettermiddag

Dag/
Ettermiddag

Verkstedhallene
Vågen‐området

Alle

Ettermiddag

Ettermiddag

Sandnes
kulturhus

Alle

Ettermiddag

Dag/
Ettermiddag

Kveld

OBS! Barnas bytte og bruktmarked krever påmelding for selgere. Sykkelløp på søndagen krever påmelding.
Følg Barnas By på Facebook for oppdatert informasjon.

Barnas by:
Arrangementets viktigste formål er
å synliggjøre barn og unges egen
kultur og gi barn og unge anledning
å fargelegge byen og presentere
egne ideer for byutvikling og bruk
av byens uterom. Barn og unge
inviteres nå til deltakelse via
skolene, Kulturskolen,
fritidsklubbene, bydelshusene og
Ungdommens kulturmønstring.
Arrangementet organiseres av
Kultur i samarbeid med avdeling
PIV, bymiljø, skolene, kulturskolen,
DKS, UKM, Vitenfabrikken, AVA
eiendom, Selvaag bolig, Leva Urban
Design.

