Villa Lunde

Ulefoss
samfunnshus

Gamlebanken
i Lunde

Lørdag 5. september kl 13
Villa Lunde

Lørdag 10. oktoberkl 13
Ulefoss samfunnshus

DEN MAGISKE
OPERAKOFFERTEN
med Jakob Zethner og
Magnus Kjeldal

HØSTKINO
med Nome kino

Barnas Hjerterom og Villa Lunde presenterer «Den
magiske operakofferten» - en barneopera for hele
familien.
I denne barneoperaforestillingen møter vi operasangerinnen Stina som har glemt alt hun skal
synge på konsert. Kan trollmannen Operacules
og hans magiske koffert hjelpe henne å få hukommelsen tilbake igjen? Og hva er det egentlig som
ligger i den magiske kofferten?
Passer for HELE familien
Billett: 50,- (ALLE)
Lørdag 19. september
kl 10-14
Ulefoss brannstasjon /
Lunde brannstasjon

ÅPEN BRANNSTASJON
med Midt-Telemark Brann og redning
Ta med deg hele familien på Åpen brannstasjon
både på Ulefoss og i Lunde!
Med ulike aktiviteter blir dette en lærerik, morsom
og spennende dag for både store og små.
Her kan du oppleve utrykning og slokking av
brann. Du kan prøve en brannslange, se på
brannbiler og annet utstyr på brannstasjonen.
Du kommer også innom slangevaskeri, og utrykningsgarderoben. Det vanker en liten premie til
alle barn som fullfører rebusløypa.
Aldersgrense: ALLE!
Billett: GRATIS
Lørdag 26. september kl 13
Gamlebanken i Lunde

EVENTYRET OM FYKOMFEI
med Eventyr Formidling

Fykomfei er et eventyret om
mannen og kona som hadde alt de
trengte. Allikevel bar de på en sorg
for de hadde ikke fått noen barn. Så plutselig
en dag får de tilbud om å bli foreldre til en liten
ørnungen og de kaller han Fykomfei. En lykkelig tid
begynner, men kan den vare?
Eventyret om Fykomfei er et eventyr med mange
lag og passer til alle aldre!
Her er forunderlig, spennende magi. Sårhet og
glede over livets mange vendinger.
Passer for barn fra 3 år!
Billett: 50,- (ALLE)

Hjertelig velkommen!
8

Med forbehold om endringer grunnet Korona-situasjonen

I samarbeid med Nome kino
viser vi «Knutsen og Ludvigsen 2 – Det store dyret» - en
perfekt avslutning på høstferien!
Livet går sin trivelige gang i tunnelen til Knutsen,
Ludvigsen og Grevlingen. Men en dag får de besøk
av den strenge Konduktøren som vil kaste dem ut!
Tillatt for alle med foresatt!
Billett: 50,- (ALLE)
Lørdag 24. oktober kl 13
Ulefoss samfunnshus

DE TRE SMÅ GRISER
med Teater Fabel

Det var en gang en grisemor
som hadde tre små grisunger.
Da de ble store, var det blitt flere munner å mette
enn grisemor klarte. Hun bestemte seg for å sende
dem ut i verden for å søke lykken. En vakker dag
dro grisene av gårde.
Vi følger de tre små grisebrødrene
på deres vei for å søke lykken.
Men, aller først vil de bygge
seg eget hus!
Passer for barn fra 3 år!
Billett: 50,- (ALLE)
Lørdag 24. oktober kl 12-15:30
Ulefosshallen

BARNAS MARKED

Ulefoss musikkorps arrangerer Barnas Marked
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 “De tre små griser”kl 13.
Ta med hele familien og kos dere sammen med oss.
Gratis inngang, varmt velkommen!
Tid for opprydding?
Info og påmelding vedrørende bodplass,
kontakt Lars Kjellemotlf 930 73 150

Elevkonsert i regi av Nome kulturskoleder flere
kulturskoleelever viser frem sine ferdigheter og gir
foreldre og andre en smaksprøve på hva de lærer
på kulturskolen. Konsertene foregår i Amfiet på
den nye Holla 10-årige skole og på Lundevang.
Gratis inngang.
Mandag 28/9 kl 19
Mandag 26/10 kl 19
Mandag 30/11 kl 19

(Holla 10-årige skole)
(Lundevang)
(Holla 10-årige skole)

