
RÆLINGEN KOMMUNE

Lørdagsaktiviteter for barnefamilier i Rælingen våren 2017 



Program våren 2017
«Barnerekka» er et kulturtilbud med helge- og ferieaktiviteter 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 på fritiden! Vi tilbyr 
familiebad i Marikollen, lørdagsåpent bibliotek med aktiviteter for barna, flotte 
barneforestillinger i Marikollen kultursal og kreative verksteder. Velkommen! 

Kirsten Hauso, kultursjef  

LØRDAG 28. JANUAR

Lørdagsåpent bibliotek kl 11.00-15.00 
Fortellerstund kl 12:00 (2-4 år) og kl 13:00 (4-6 år)
Velkommen til et dykk ned i bibliotekets skattekiste for de yngste bokelskerne. 
Våre bibliotekarer har plukket ut noen godbiter og arrangerer to spennende 
fortellerstunder for barna - først leser vi bøker som passer for barn i alder 2-4 år, 
deretter bøker som passer for barn i alder 4-6 år. Spør oss gjerne om hjelp til å 
finne nye favoritter etterpå - biblioteket vil være åpent fra kl 11:00 til kl 15:00. 
Pris: Gratis



LØRDAG 04. FEBRUAR

Lørdagsåpent familiebad i Marikollen kl 12.00-15.00
Et lite og familievennlig badeanlegg med badeleker til låns og finfin temperatur. 

Forestilling basert på eventyret om 
kongen som lovet bort prinsessen 
og halve kongeriket mot et skip som 
var like bra til lands som til vanns og 
i lufta med! Rutinerte Askeladden fri-
teater garanterer latter og spenning!
Aldersgruppe: Fra 3 år
Spilletid: 35-40 minutter
Pris: Kr 80 for både store og små

LØRDAG 18. FEBRUAR
Marikollen kultursal kl 14:00
Barneteater: Askeladden og de gode hjelperne

SØNDAG 05. FEBRUAR
Marikollen kultursal kl 14:00 og 16:00
Familieforestilling: Vi, du og jeg
Hva er vennskap? Og hvordan påvirker kjærlighet oss? Rælingen kulturskoles 
elever har laget en forestilling der hele følelsesregisteret spilles ut - fra den første 
kjærlighetssorgen, usikkerheten og savnet, til tryggheten i en god venn, nærhet 
og glede! Tekst, dans, sang, animasjonsfilm, bilder, teater og instrumentalmusikk 
veves sammen til en helstøpt forestilling for hele familien. 
Spilletid: 75 minutter
Pris: Kr 120 for voksne, kr 80 for barn



Morsomme gratisaktiviteter for barna i vinterferien:
Mandag 20. februar kl 12.00-15.00: Playstationturnering
Hvem er den flinkeste til å spille Fifa 17? Vil regjerende mester seire igjen? Vi har 
turnering fra kl 12:00, påmelding i biblioteket kreves på forhånd pga kapasitet. 

Tirsdag 21. februar kl 12.00-15.00: Animasjonskurs
Vil du lage en liten film? Vi har animasjonsdukker og noen iPader. Vi oppfordrer 
de som har egne smarttelefoner til å ta med disse. Oppstart kl 12:00!

Onsdag 22. februar kl 12.00-14.00: Kino
Vi viser film på lerret, popper popkorn og har det hyggelig. Filmen starter kl 12:00 
og vi annonserer filmtittel på bibliotekrom.no og på bibliotekets Facebook-side.

Fredag 24. februar kl 12.00-15.00: Brettspilldag
Vi setter frem brettspill, disker opp med litt snacks og inviterer store og små til å 
spille. Brettspillene vil være tilgjengelige hele dagen.

Lørdagsåpent familiebad Marikollen kl 12.00-15:00

LØRDAG 04. MARS

LØRDAG 18. MARS
Marikollen kultursal kl 13:00
Musikkteater: Klangbein
Sint som en okse? Blid som ei lerke? 
Har du hørt musikk som gjør deg gira, 
blid eller sur? De to vennene Morten 
og Ole Jørn spiller på ulike blåseinstru-
menter, og tar oss med på en reise i 
stemninger. Publikum ler så de griner 
og noen heldige blir med  på moroa!
Aldersgruppe: Passer barn fra 4 til 10 år
Spilletid: Rundt 35-40 minutter
Av og med: Ole Jørn Myklebust (trp)
og Morten Barrikmo (klarinetter)
Pris: Kr 80,- for både store og små

VINTERFERIETILBUD I BIBLIOTEKET 



Lørdagsåpent bibliotek kl 11.00-15:00: Påskeverksted 
Store og små ønskes også i år velkommen til Rælingen biblioteks påskeverksted. 
Her kan du lage din egen påskepynt - den kreative Anne-Cathrine Kristiansen har 
laget i stand hele 3-4 forskjellige typer pynt som alle barna kan klare å lage - og 
benytt gjerne anledningen til å få et og annet godt boktips. Det blir vi glade for!
Pris: Gratis

Marikollen kultursal kl 14:00
Konsert: Snurr-Musikkeriet
Hva gjør sengemonsteret under senga 
om kvelden? Hvem stjal trampolinen 
og trompeten? Og hvilken pris vant 
Grisine Discogris? Få disse svarene på 
konserten med Snurr-Musikkeriet!
Av og med: Margrete Augdal (vokal, 
tangenter og elektronikk) og Lene 
Anett Killingmo (treblås/ elektronikk)
Passer for barn fra ca 3 til 9 år.
Pris: Kr 80 for store og små

LØRDAG 08. APRIL
Lørdagsåpent familiebad Marikollen kl 12.00-15:00

LØRDAG 25. MARS

LØRDAG 01. APRIL



Lørdagsåpent bibliotek kl 11:00-15:00 
Forestilling: Vindtrollet kl 13:00
Øyvind bor i en by omgitt av fjell. Der blåser det. Mye. En dag blir han selv løftet 
opp i lufta av et gigantvindpustkast. Han forsvinner, oppover og av gårde. Mot de 
fjerne fjellene. Passer for barn fra 3 til 100 år. Muntlig fortelling, spesialkomponert 
musikk og lydkulisser - rammet inn av fabelaktige illustrasjoner på storskjerm.
Pris: Gratis

24.-29. APRIL
Marikollen kultursal kl 18:00
Musikal: The Sound of Music
Rælingen kulturskoles årlige musikal er 
klassikeren The Sound of Music - med 
krig og kjærlighet, identitetssøken og 
håpet om en ny start blant temaene. 
Velkommen til en stor opplevelse!
Aldersgruppe: Fra 6 til 100 år
Spilletid: 2 timer inkl. pause.
Pris: Kr 100 for barn, 220 for voksne

LØRDAG 29. APRIL

Lørdagsåpent familiebad Marikollen kl 12.00-15.00

LØRDAG 06. MAI



Lørdagsåpent bibliotek kl 11:00-15:00
Forfatterbesøk: Bukkene Bruse på badeland kl 13:00
Forfatteren av boksuksessen Bukkene Bruse på badeland, Bjørn F. Rørvik, leder 
oss gjennom fortellingen der bukkene dropper setra i år for å utforske det nye 
badelandet. Men hva synes trollet om det, mon tro...?  Gry Moursunds illustrasjo-
ner vises på storskjerm. Velkommen!
Aldersgruppe: Fra 3 år
Pris: Gratis

LØRDAG 06. MAI

LØRDAG 20. MAI

Heimen grendehus: Toveverksted kl 12.00-15.00
Toving er morsomt - og det er slett ikke 
for vanskelig for de minste. Rælingen 
husflidslags populære toveverksted er 
en del av vårens barnerekke. Møt opp 
på speidernes rom på Heimen og vær 
klar for mye moro og litt vannsøl.
Pris: Kr 30 pr. barn

LØRDAG 18. JUNI
”Gammeldags dag” på Rælingen bygdetun kl 12:00-15:00
Rælingen historielag arrangerer en reise tilbake i tid, og lar de minste oppleve en 
dag på bygdetunet i gamle dager. Prøv klesvask med vaskebrett og annen moro! 
Pris: Gratis



Dato Arrangement Tid Sted
Lørdag 28.01 Fortellerstund 12:00 og 13:00 Rælingen bibliotek

Lørdag 04.02 Lørdagsåpent familiebad 12:00-15:00 Marikollen bad

Søndag 05.02 Forestilling: Vi, du og jeg 14:00 og 16:00 Marikollen kultursal

Lørdag 18.02 Barneteater: Askeladden 
og de gode hjelperne 14:00 Marikollen kultursal

Mandag 20.02 Playstationturnering 12:00-15:00 Rælingen bibliotek

Tirsdag 21.02 Animasjonsverksted 12:00-15:00 Rælingen bibliotek

Onsdag 22.02 Kino 12:00-14:00 Rælingen bibliotek

Fredag 24.02 Brettspilldag 12:00-15:00 Rælingen bibliotek

Lørdag 04.03 Lørdagsåpent familiebad 12:00-15:00 Marikollen bad

Lørdag 18.03 Barneteater: Klangbein 13:00 Marikollen kultursal

Lørdag 25.03 Påskeverksted 11:00-15:00 Rælingen bibliotek

Lørdag 01.04 Konsert: Snurrmusikkeriet 14:00 Marikollen kultursal

Lørdag 08.04 Lørdagsåpent familiebad 12:00-15:00 Marikollen bad

Lørdag 29.04 Forestilling: Vindtrollet 13:00 Rælingen bibliotek

Lørdag 06.05 Lørdagsåpent familiebad 12:00-15:00 Marikollen bad

Lørdag 06.05 Verksted: Lær å tove 12:00-15:00 Heimen, Speiderrommet

Lørdag 10.06 Forfatterbesøk: Bukkene 
Bruse på Badeland 13:00 Rælingen bibliotek

Lørdag 18.06 ”En gammeldags dag” 12:00-15:00 Rælingen bygdetun

Følg Barnerekka 
på Facebook

www.facebook.com/kulturiralingen
www.facebook.com/aktiviralingen
www.facebook.com/ralingenBibliotek

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. 

Ticketmaster.no tlf. 815 33 133.

Narvesen, 7-Eleven.  

Vi selger også billetter i døra.


