
RÆLINGEN KOMMUNE

Lørdagsaktiviteter for barnefamilier i Rælingen våren 2016 



Åpent bibliotek kl. 11.00 - 15.00.
Teater: Janne og Muskat kl.12.00 og 13.30.
I et musehull på Kulturhuset bor det en mus som heter MUSKAT. Det vet ikke Janne. 
Hun gleder seg til å ha eventyrstund for barna, men eventyrbøkene er borte og det er 
musebæsj i stolen hennes. Forestillingen passer best for barn mellom 3 og 7 år. 
Forestillingene er gratis.

Program våren 2016
«Barnerekka» er et tilbud om lørdagsaktiviteter til barnefamilier i Rælingen. Vi ønsker 
at våre innbyggere skal ha muligheten til å senke skuldrene, ta en time out og kose seg 
med familien i sitt eget nærmiljø! Biblioteket holder åpent en lørdag i måneden, med 
verksted eller underholdning for barn. I Marikollen bad blir det familiebad den første 
lørdagen i hver måned, og i Marikollen kultursal inviterer vi til flotte barneforestillinger 
i samarbeid med Akershus teater. Velkommen! Kirsten Hauso, kultursjef  

LøRdag 20. febRuaR



Vinterferieaktiviteter på biblioteket.
Vi byr på morsomme aktiviteter for barna de første dagene av ferien, og det er gratis 
å være med. Biblioteket har for øvrig vanlige åpningstider denne uka (se vår nettside 
bibliotekrom.no for informasjon).

Mandag 22. februar kl. 12.30.
Playstationturnering med premie til beste spiller.
Påmelding til biblioteket@ralingen.kommune.no innen torsdag 18. februar. 
Begrenset antall plasser!

Tirsdag 23. februar fra kl. 12.00.
Brettspilldag for hele familien. Vi byr på snacks og mange forskjellige spill - både gamle 
klassikere og nye varianter.

Onsdag 24. februar kl. 12.00.
Vi viser Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin på storskjerm. 
Filmen har aldersgrense 6 år.

22. - 24. febRuaR



Marikollen kultursal. Klovn og Klang kl. 14.00.
Klovn bor i en liten rød seng. En dag kommer Klang på besøk. Klang kan smyge seg 
mystisk langs gulvet, fly høyt oppunder taket og hoppe vilt i senga! Klang blir Klovns 
usynlige venn. De leker gjemsel, danser, og drar på drømmereiser sammen. Men en dag 
vil Klovn fange Klang…  Klovn & Klang er en liten musikalsk danselek som handler om 
en av de kanskje største utfordringene vi mennesker møter i livet; å sette fri.
Aldersgruppe. 0-100 år. Spilletid. 30 minutter. Skuespiller. Torgunn Wold.
Pris. kr. 70,- for både store og små. Billettsalg på www.billettservice.no
NB: kun 40 barnebilletter tilgjengelig fordi dette er en intimforestilling der barna sitter 
på puter foran scenen. Voksenbilletter ubegrenset.

Lørdagsåpent familiebad i Marikollen kl. 11.00-15.00.
Dette er et lite og hyggelig badeanlegg som passer særlig fint for barnefamilier! Vi har 
masse badeleker til utlån, og badevaktene hjelper til hvis du vil prøve deg på et svøm-
memerke. Det er påbudt med badehette i våre bassenger – har du ikke, så får du kjøpt 
det i billettluka. Vi minner også om at Sandbekken bad har lørdagsåpent. Mer info finner 
du på våre hjemmesider. Billettpriser: Barn kr. 35,- / voksne kr. 55,- / familie 1V+2B kr. 
110,- / familie 2V+2B kr. 160,-.

LøRdag 05. maRs

LøRdag 27. febRuaR



Åpent bibliotek kl. 11.00-15.00. 
Påskeverksted kl. 12.00-14.00.
Kreativt påskeverksted hvor barna får lage påskepynt. Kunstlærer Mona Eckhoff Sørmo 
hjelper og inspirerer, mens biblioteket stiller med materialer og oppskrifter. De voksne 
kan kose seg med kaffe, aviser, magasiner og alt annet biblioteket har å by på mens de 
venter. Arrangementet er gratis. 

Åpent bibliotek kl. 11.00-15.00.
Improvisasjonsteater for barn kl. 12.00-14.00
Velkommen til en improvisert teaterforestilling!
På scenen står dramalærer og skuespiller Ingunn Andreassen, og med seg har hun to 
unge lovende talenter: Vishal og Desirè. Skuespillerne går på scenen uten manus, og 
sammen med barna dikter de fram historien underveis. Her er det barnas egen fantasi 
som setter rammen for forestillingen, og ingen kan på forhånd vite hvor det ender. 
Resultatet blir en unik og morsom teateropplevelse.
Forestillingen passer best for barn mellom 6-11 år. 
Arrangementet er gratis. 

Lørdagsåpent familiebad i Marikollen kl. 11.00-15.00.

LøRdag 19. maRs

LøRdag 02. aPRiL

LøRdag 30. aPRiL



Marikollen kultursal. Muskat og Gullhår kl. 14.00.
Janne skal spille dukketeater for barna, nemlig historien om Gullhår og de tre bjørnene. 
Men musen Muskat dukker opp og sørger for at det hele overhodet ikke lar seg 
gjennomføre som planlagt!
Aldersgruppe: barn fra 3 til 7 år. Spilletid: ca. 30 minutter. 
Skuespiller: Janne Starup Bønes.
Pris: kr. 70,- for både store og små. Billettsalg på www.billettservice.no
NB: kun 40 barnebilletter tilgjengelig fordi dette er en intimforestilling der barna sitter 
på puter foran scenen. Voksenbilletter ubegrenset.

Åpent bibliotek kl. 11.00-15.00.
Prøv et instrument kl. 12.00-14.00.
Kom i kontakt med din indre musiker! Biblioteket har musikklærere på besøk og barna 
kan få prøve å spille forskjellige instrumenter. 
Hvordan høres det ut når vi tar noen toner sammen? Besøk biblioteket og finn ut! 
Arrangementet er gratis. 

Lørdagsåpent familiebad i Marikollen kl. 11.00-15.00.

LøRdag 07. mai

LøRdag 21. mai

LøRdag 28. mai



Marikollen kultursal. Brune kl 14.00.
Om dagen er han Rune. Men om natten blir Rune til Brune - superhelten som ikke er 
redd for noen ting. Han lister seg ut om natten og maler syklene til guttene som rev 
plankehytta brune. Etter hvert får han hjelp av de gode vennene Atle og Åse. Historien 
handler også om å savne bestefaren sin, og om hvordan alt kan gå galt når superkref-
tene ikke lenger strekker til.  «Brune» er en teaterforestilling basert på boken av samme 
navn. Boken er skrevet av Håkon Øvreås og illustrert av Øyvind Torseter, og fikk Nordisk 
råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2014.
Aldersgruppe: 5-100 år.
Spilletid: Ca. 60 minutter.
Skuespillere: Knut Erik Engemoen, Jon Arne Arnseth, Stig Zeiner-Gundersen, 
Haakon Strøm og Kari Ramnefjell.
Pris: Barn kr. 100,- / voksne kr. 150,- 
Billettsalg på www.billettservice.no

LøRdag 28. mai



Dato Arrangement Tid Sted

Lørdag 20.02
Åpent bibliotek 12.00-15.00

Rælingen bibliotek
Teater: Janne og Muskat 12.00 og 13.30

Mandag 22.02 Playstationturnering 12.30 Rælingen bibliotek

Tirsdag 23.02 Brettspill 12.00 Rælingen bibliotek

Onsdag 24.02
Film: Knutsen & Ludvigsen 
og den fæle Rasputin

12.00 Rælingen bibliotek

Lørdag 27.02 Klovn og klang 14.00 Marikollen kultursal

Lørdag 05.03 Lørdagsåpent familiebad 11.00-15.00 Marikollen bad

Lørdag 19.03
Åpent bibliotek 11.00-15.00

Rælingen bibliotek
Påskeverksted 12.00-14.00

Lørdag 02.04 Lørdagsåpent familiebad 11.00-15.00 Marikollen bad

Lørdag 30.04
Åpent bibliotek 11.00-15.00

Rælingen bibliotek
Improvisasjonsteater 12.00 og 13.00

Lørdag 07.05 Lørdagsåpent familiebad 11.00-15.00 Marikollen bad

Lørdag 21.05 Muskat og Gullhår 14.00 Marikollen kultursal

Lørdag 28.05
Åpent bibliotek 11.00-15.00

Rælingen bibliotek
Prøv et instrument 12.00-14.00

Lørdag 28.05 Brune 14.00 Marikollen kultursal

Følg Barnerekka 
på Facebook og få 

de aller siste nyhetene først. 
www.facebook.com/kulturiralingen
www.facebook.com/aktiviralingen

Rælingen bibliotek kan også søkes opp 
på facebook.

Rælingen kommune, 
kultur- og fritidsenheten, 
PB 100, 2025 Fjerdingby 
Tlf.: 63 83 50 00 
Nettside: ralingen.kommune.no 

Rælingen bibliotek 
Tlf.:  63 83 52 41
E-post: biblioteket@ralingen.kommune.no
Nettside: bibliotekrom.no 

Billettsalg til  
Marikollen kultursal
Servicetorget på rådhuset. 

Billettservice.no tlf. 815 33 133.

Narvesen, 7-Eleven.  

Eventuelle restbilletter selges i døra.


