


BAKGÅRDSSKATTER
I denne fysiske forestillingen som fi nner sted på 1950-tallet, tar vi dere med inn i en verden av fengende musikk, 
 sjokkerende myke ledd, paradishopping på hendene og akrobatikk i mors klesvask. Danserne har smeltet sammen 
breaking og samtidsjazz til et nytt og spennende visuelt uttrykk.

Teatersalen. Med Andreas Roksvåg, Ane Evjen Gjøvåg, Piero Issa. Fra 3 år. Lørdag og søndag kl. 13, hverdager kl. 10.

OPPDAG BAKGÅRDEN
Vi utforsker scenografi en sammen med 
Ane, mens musikken tar over kroppen. 
Hoppetau, lysende klinkekuler og kritt. 

Teatersalen. Ved Ane Evjen Gjøvåg. Fra 3 år. 

OPP NED
Bli med Andreas opp-ned mellom 
klessnorene. Han lærer bort noen triks 
innen dans, breaking og akrobatikk.

Utstillingssalen. Ved Andreas Roksvåg. Fra 3 år. 

LEK MED RYTMER
Kjenn musikken sammen med Piero.
Han tar dere med på en reise innen
dans, breaking og freeze.

Malersalen. Ved Piero Issa. Fra 3 år. 

BAKGÅRDSTREFF
Bli med på gøyale leker og spill i vår 
egen bakgård. Tegn og heng opp din 
egen vimpel.

Visningssalen. Uten formidler.

GRAFFITI
Lag din egen graffi ti. I et helt rom i 
underetasjen på Barnas kulturhus kan 
du tegne på vegger og gulv. 

Pixelrommet. Uten formidler.

Foresti� ing: 

VELKOMMEN TIL SCUBA 2017

SCENEKUNSTFEST BARN

FOR BARNEHAGER

Fred 10.11. og mand 13.11.–onsd 15.11. kl. 10–12.30
10–10.45: Forestilling
10.45–12.30: Danseverksted og opplevelsesrom

FOR BARNEFAMILIER

Lørdag 11.11. og søndag 12.11. kl. 13–16
13–13.45: Forestilling
13.45–16: Danseverksted og opplevelsesrom

STED: Barnas kulturhus – Kalmargaten 6. FESTIVALPAKKE: Kr. 50,- pr. pers. 
BILLETTBESTILLING: barnaskulturhus@bergen.kommune.no eller tlf: 53 03 82 30 (hverd. 9-15). 
Billettsalget lørdager starter kl 12.30. Bestilte billetter må hentes senest 15 min. før forestilling.

INFO: www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Barnas egen festival for scenekunst 
Hver høst arrangeres SCUBA på Barnas kulturhus, hvor scenekunst og undring står i fokus.

Vi ønsker byens barnefamilier velkommen til en spennende helg i november, 
mens barnehagene tilbys en egen festivalpakke i ukedagene. 

Bakgårdens skatter – dans, sosialt samvær, lek og spill er tema for årets festival. Gå ikke glipp av 
den  forrykende danseforestillingen fra en av 1950-tallets bakgårder. På verkstedene etterpå lærer 

danserne bort noen av sine dansetriks til barna.

Greta Evjen, leder for Barnas kulturhus

BARNAS KULTURHUS 10.–15. NOVEMBER 2017 
Danseverksted og o� levelsesrom:




