
på Ulefoss 
samfunnshus

Lørdag 20. januar kl. 13.00
KARSTEN OG PETRA LAGER TEATER
på Nome kino

Karsten og Petra drar på 
teater med barnehagen. 
Etter å ha sett Tornerose 
vil Petra lære mer om 
teater og Karsten fatter 
interesse for lyssettin-
gen. Etter et spennende 
møte med teaterdukkene har 
Løveungen og Frøken Kanin lyst
til å bli skuespillere.

Aldersgrense: Tillatt for alle!
Billett: 50,- (ALLE)

Lørdag 3. februar kl. 13.00
HJEM 
– en figurteaterforestilling om å finne veien 
hjem med Akershus Teater 

Vilje har verdens beste 
hus. Det passer henne 
perfekt på alle måter. 
Her har hun sengen sin, 
tingene sine, her ser 
hun alle soloppgangene 
og teller stjernene. En 
dag kommer det noen og tar over hele huset, og 
Vilje blir nødt til å finne et nytt sted å bo. Men 
hvordan i all verden skal hun bo om ikke i et 
hus, hvor er hjemme nå?

Passer for barn fra 3 år!
Billett: 50,- (ALLE)

Lørdag 17. februar kl. 13.00
TRUFILOTTEN
med Globus Teater

Naturforskeren Lonnie 
har noe spennende å 
fortelle. En mystisk ska-
pning befinner seg rett i 
nærheten, en som ingen 
har sett før. Det er en 
Trufilott! Trufilotten ser 
merkelig ut og beveger seg veldig rart. Lonnie 
har alltid ønsket å møte en Trufilott og er ivrig 
etter å få forsket på den, men Trufilotten har 
sine egne påfunn og det hele blir et eneste stort 
spetakkel. Er Trufilotten bare rampete, eller er 
det noe Lonnie ikke forstår?

Passer for barn fra 3 år!
Billett: 50,- (ALLE)

Lørdag 17. mars kl. 13.00
KLOVNEN KOKO LIVE
med Teater Avvik

Den klassiske klovnefore-
stillingen har fått en ekstra 
dimensjon med selskap av 
multiinstrumentalisten Truls 
Hannemyr, så klovningen har 
et variert spekter av live, følgende musikk laget 
der og da, besøkende innenfor mange forskjel-
lige musikksjangere. Denne forestilling er en 
lattermild KLOVNEFORESTILLING 
uten et ord og er inspirert av 
gamle stumfilmhelter 
og tegnefilmhumor. 

Passer for alle som er 
eller har vært barn!
Billett: 50,- (ALLE)

Lørdag 17. mars 
kl. 12.00-15.30 i Ulefosshallen 
BARNAS MARKED
Ulefoss musikkorps arrangerer Barnas Marked 
i Ulefosshallen med mye flott nytt og brukt for 
voksne og barn. Her finner du markedsboder, 
kafè med de deiligste kaker, aktiviteter for barna 
og loddsalg.  “Barnas Hjerterom” i storsalen 
med Klovnen Koko Livekl 13.00.
Gratis inngang, alle er varmt velkommen!

Tid for opprydding? Info og påmelding  
vedrørende bodplass, kontakt Solbjørg Holter 
tlf 930 87 655 eller edvsol@live.no

Lørdag 7. april kl. 13.00
BLÅMANN, BLÅMANN BUKKEN MIN 
Å ha en bestevenn som alltid 
vil leke, tulle og tøyse, og 
som vekker deg når du sover, 
for å leke mer! Det er fint 
det! Det har Åsmund. Han 
og Blåmann er bestevenner. 
Men en dag blir Blåmann 
borte. Hva kan ha skjedd? Kanskje han kommer 
hjem om vi synger? Åsmund dikter en sang til 
vennen sin. Vil du være med å synge?

Passer for alle! 
Billett: 50,- (ALLE)

Profesjonelt
kulturtilbud

Hjertelig velkommen!

På Holla 10-årige skole

Mandag 29. januar kl 19 
Mandag 26. februar   kl 19
Mandag 26.  mars kl 19
Mandag 30. april kl 19
Mandag 28. mai kl 19

Elevkonsert i regi av Nome kulturskole der flere 
kulturskoleelever viser frem sine ferdigheter og 
gir foreldre og andre en smaksprøve på hva de 
lærer på kulturskolen. 
GRATIS!


