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Barn er bra!-festivalen eies av Haugesund kommune 
og Den norske kirke i Haugesund

Vi arrangerer festivalen sammen med:

 WE L C O M E !

 
AUTUMN HOLIDAY IS  COMING UP!
We invite children aged 6 to 13 years to attend the 
children’s own festival: Barn er bra!-festivalen. The 
festival is happening from the 9th to the 13th of 
October in Haugesund Idrettspark, Haraldsvang. 
You can choose between 25 different activities (see 
pages 4-7). Every child has to be signed up within 
the 18th of September to participate, sign up at 
www.barnerbra.no. The price is kr. 600,-. If you 
have any questions, please contact one of the leaders 
(check last page). Hope to see you at the festival!
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VeLG 5 ULIke 

AkTIVITeTSGrUPPer. 
DU får 1 AV DeM.

Haugesund kultur- og 
festivalutvikling KF

AV,  M e D  O G  f O r  A L L e  bA r N
Vi ønsker at ALLE barn skal ha mulighet til å delta på Barn er bra!-festivalen. Også de som trenger 
litt ekstra hjelp eller tilrettelegging. Djerv 1919 og HC-koordinator Kjell Bjelland hjelper til slik at 
barn med tilretteleggingsbehov skal få bli med på den gruppa de ønsker. Ta kontakt med Kjell 
Bjelland på 40 20 17 25 for nærmere informasjon. Vi samarbeider også med de som jobber med 
flyktninger og innvandrere i byen vår, for å få med flest mulig barn. Både som deltakere og ledere! 
Denne satsingen støttes også av UDI.
  Hilsen alle i Barnas Råd, 
  ungdomsledere, voksne ledere og Arbeidsgruppen for Barn er bra!-festivalen       

A k T I V I T e T e r  O G  På M e L D I N G
Du deltar på samme aktivitet hele uken. Bindende påmelding skjer på nettsiden www.barnerbra.no. 
Der må du velge og prioritere fem ulike aktiviteter du kan tenke deg. Da er du garantert å få ett av 
valgene. Alle vil få tilsendt e-post om hvilken aktivitet de skal delta på og praktisk informasjon om 
festivalen. PÅMELDINGSFRIST 18. september! 
Se mer side 11.

feSTIVALeN På 1-2-3!

3. 

2 .
reGISTrer DeG På

bArNerbrA.NO frA 
4-18. SePT.

3 .
GLeD DeG 
TIL 9.-13. 
OkTOber!

V e L k O M M e N !
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Vi ønsker akkurat DEG hjertelig velkommen til å bli 
med på årets Barn er bra!-festival! Festivalen er for 
ALLE barn i Haugesund fra 1.-7. klasse. 
Mange FORSKJELLIGE barn samles til kjekke 
AKTIVITETER og SHOW i høstferien. Kanskje 
treffer du noen helt nye venner? 
Nå får Barn er bra!-festivalen enda flere nye VENNER! 
Gjennom Strømmestiftelsen blir vi bedre kjent med 
Masai-folket i KENYA. Vi skal få hjelpe til med at 
barn kan gjøre lekser i kveldsmørket – uten elektri-
sitet! Og neste år reiser en liten gruppe barn og unge 
fra festivalen for å besøke dem. Sauen ULLRIK blir 
med på både festivalen og turen til Afrika! 
Bli kjent med Ullrik på side 9. 
Vi gleder oss til å treffe deg!
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5  FORMINGskROkeN   1. - 4.  klasse
Vil du være kunstner for en uke? Liker du å lage ting? Her blir det litt av hvert av formings-aktiviteter å holde på med. 
Du får mulighet til å lære å tegne og male. Det er utrolig hva du kan få til ved hjelp av farger!

6  FRIIdRett – HIl I Hall  2. - 7.  klasse 
Friidrett er populært blant mange, og HIL stiller opp med sin ekspertise, iver og flott hall! Vi skal blant annet løpe, hoppe, 
kaste og leke. Meld deg på dersom du syns   dette er gøy! 

7 BaRNas Røde kORs: BaRk  1. - 7.  klasse
Haugesund Røde Kors inviterer deg til en spennende aktivitet med en organisasjon som hjelper mennesker som har det 
vanskelig både her hjemme og andre steder i verden. Vi skal ha førstehjelpsøvelser, grilling og bålkos, opplæring i Røde 
Kors-prinsippene, lære hvordan vi kan hjelpe hverandre når vi er ensomme og mye mer.

VELG mELLom  25 aktiVitEtEr

1  FøRsteklasseklUBBeN   1. klasse
Et helt spesielt tilbud til deg som akkurat har begynt i 1. klasse og som vil være med på Barn er bra! Mye spennende 
skal skje, og vi røper ikke mer enn at det blir et trygt sted å være for festivalens yngste deltakere!

2    FOtBallskOleN  1. - 7.  klasse
Sportsklubben Vard arrangerer fotballskole hele uken. Dyktige trenere sørger for at det blir både lærerikt og gøy! 
Ta med egen ball!

3    HOPP OG sPRett   1. - 7.  klasse  
Liker du å hoppe og sprette, leke og turne, er dette gruppen for deg!  Aktiviteten deles i to grupper etter alder. 

4  daNs – sHake It!  1. - 7.  klasse  
Syns du dans er gøy, så bli med her da vel! Vi lærer freestyle, jazzballett-trinn og annet. Dansetrinn øves inn og blir til 
danseoppvisning på avslutningsshowet fredag. Vi deler opp etter aldersgrupper og interesser.
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17 kUNst OG desIGN  5. - 7.  klasse
Liker du redesign, gjenbruk og å være kreativ? Her lærer du litt om hvordan du kan lage nytt av brukt, om økologiske 
klær og klesproduksjon. Det blir jakt etter glemte skatter, og kanskje en moteoppvisning til slutt?

18 BaRN eR BRa!-aVIsa  5. - 7.  klasse
Vil du være med å lage festivalens egen avis? Vi søker unge journalister som vil stille viktige spørsmål og fortelle gode 
historier. Dersom du liker å skrive og fotografere, er dette noe for deg. Avisen kommer ut på fredagen. Da selges den til 
alle som vil kjøpe! Vi samarbeider også med Radio 102, og sender live flere ganger i løpet av uka.

19 lyd & lys-tekNIkk  3. - 7.  klasse
Virker det kjekt å styre med lyd og lys til scenen? Her får du opplæring og kan prøve deg som 
tekniker på miniscenen og være med når det store showet i hallen smeller til.

20 MINI-NewtON  3. - 7.  klasse
Det er mye å gruble over her i verden! Vi finner utav en del ting og prøver noen spennende 
eksperimenter. Bli med dersom du liker å undersøke, forske og teste!

21 ResQ  
Vil du lære mer om sikkerhet på båt og plattform? Her får du lære om å slukke brann, redde folk fra sjøen, overleve i en 
flåte, bruk av livbåter, bade med redningsdrakt, komme seg ut av et røykfullt rom og førstehjelp. 

22 kassaBIlByGGING OG BIlløP  4. - 7.  
klasse
Hei du, unge ingeniør. Vi søker deg som vil lage tøffe kassabiler av spennende 
gjenbruksmaterialer. Avsluttes med tidenes kassabil-løp fredag i festivalen!

23 FestIValBakeRIet  4. - 7.  klasse
Hele festivalen baker! I hvert fall denne gruppa, så får hele festivalen smake… Menyen blir sjokoladekjeks, gulrotkake, 
risboller, sjokoladekake, lapper, kråkeboller og pizzasnurrer. 

24 Ny! FaNtasIeNs VeRksted  5. - 7.  kl.
Du vet jo selvsagt at bøker er det noen som har skrevet, men har du tenkt på at filmer og musikk også har en forfatter? 
Til og med bilder har tekster i seg. Er du nysgjerrig på å prøve det ut? Bli med på Fantasiens verksted og finn ut hvordan 
du kan skape din egen magiske verden, hvor du bestemmer alt som skal skje.

25 RIVal HåNdBall   4 - 7.  klasse 
IL Rival inviterer til håndballaktiviteter og kjekk ball-lek. Lær å spille håndball og få en fartsfylt uke!
IL Rival inviterer til håndballaktiviteter og kjekk ball-lek. Lær å spille håndball og få en fartsfylt uke med ball!

8    59O NORd – alltId BeRedt! 2. - 7.  kl.
Denne gruppen er skapt for deg som kan tenke deg alt annet enn å sitte innendørs i høstferien. Naturen byr på 
mange spennende opplevelser og mye deilig vær og vind. Det vil bli opplæring i bruk av kart og kompass, mulighet 
for å prøve kanopadling, klatring og båltenning.

9    BaRN eR BRa!-sceNeN  4. - 7.  klasse
Sang, musikk, dans, drama, programledelse… Bli med å lage festivalens daglige show! I scenegruppa får du mulig-
het til å bidra med det DU er glad i å gjøre på en scene, sammen med andre barn og dyktige ledere. Fortell oss om 
hva du har lyst til! Dersom du spiller et instrument eller har andre talenter som passer på en scene, vil vi gjerne vite 
det når du melder deg på.

10 dIakONI- OG MIlJøPatRUlJeN  3. - 7.  kl.
Diakoni handler blant annet om å hjelpe. Vi tar vare på hverandre og naturen rundt oss. På festivalen er vi  også 
miljøagenter og arbeider med oppgaver som er bra for miljøet. Vi skal opptre med sang og drama på Haraldsvang 
omsorgssenter. Vi arrangerer leker og konkurranser på festivalen. Blir du med?

11   På GlattIseN  2. - 7.  klasse
Vi bruker Haugesund Ishall! Her lærer du å gå på skøyter, spille ishockey, leke og ha det gøy på isen. 
Ta med egne skøyter og hjelm.

12 Ball-lek 1. - 4.  klasse 
Liker du kanonball, slåball, innebandy, sittefotball, bowling, curling og andre ball-leker? Da er dette gruppen for 
deg! Vi holder til i Djervhallen, og gruppen er tilrettelagt for alle.

13 BaRNas eGet kJøkkeN  3. - 7.  klasse
Vil du lære å lage nye matretter? Vi vil boltre oss i herlige ingredienser og satser på sunn og god mat. Vi skal kutte 
og hakke, koke og røre, bake og dele i et fint fellesskap.

14 HaUGewOOd  3. - 7.  klasse
USA har Hollywood. India Bollywood. Vi har Haugewood! Liker du å lage film? Premieren har vi i et klasserom på 
fredag, før avslutningsshowet for festivalen. Vi er produsenter, skuespillere, manusforfattere, regissører og mye mer.

15 sIRkUsskOle  2. - 7.  klasse
Vi presenterer Sirkus Barn er bra! med deg som sirkusartist! Klovneri, artisteri, stylter, jonglering og mye annet!

16 Gøy På Matta  4. - 7.  klasse
Bli med Guigo jiu-jitsu på brasiliansk jiu-jitsu og lek med action, fart og spenning på matta.
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b A r N  e r  b r A ! - P r I S e N
Barn er bra!-prisen skal igjen deles ut! Også i år får 
du være med å stemme på festivalen. Prisen skal 
gis til noen som har gjort noe spesielt for barn. Det 
kan være en person som har gjort noe for noen få, 
eller for mange. Det kan være en kjent person el-
ler en som ikke er kjent for så mange. Barnas råd 
ønsker forslag fra deg innen påmeldingsfristen til 
festivalen 18. september. Skriv kandidatens navn 
og hvorfor akkurat den personen skal få prisen på 
påmeldingen og send epost til: 
Reidun Flaten Qvale på rq255@kirken.no
Barnas råd nominerer tre kandidater av alle inn-
komne forslag, og på festivalen får alle deltakerne 
være med å stemme fram en vinner!

b A r N A S  r å D
Barnas råd er en gruppe av festival-
barna som planlegger og bestemmer 
over festivalen hele året. De jobber 
sammen med de voksne om å lage 
festivalen. Barnas råd velges av Barn 
er bra!-festivalen sitt Stormøte. Vil du 
være med i Barnas råd må du møte opp 
på Stormøtet, som blir holdt onsdag i 
festivaluka kl. 14.30, rett etter showet. 
Barnas råd har en egen stand på festiva-
len, den heter Blåkroken.
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S N A k k e r I e T 
Snakkeriet er et samtale-
verksted for og med barn – 
i fellesskap med voksne. Her 
snakker vi om små og store 
spørsmål barn er opptatt av, 
DU er med å bestemme tema! 
Snakkeriet inviterer voksne og 
barn til debattmøte sammen 
med Festivalavisa. Bli gjerne 
med på vår daglige video-snak-
kis, der alle som vil får si sin men-
ing om dagens tema. Snakkeriet 
kan du stikke innom selv om du er  
med på andre aktiviteter.

H V O r ?
Barn er bra!-festivalen finner sted i og 
rundt Haugesund idrettspark og Haralds-
vang naturpark. Vi bruker også Haralds-
hallen, Haraldsvang skole, Deep Ocean 
Arena, Turnhallen, Ishallen, Vardhallen 
og Djervhallen i tillegg til baner og uteom-
råder som de ulike gruppene bruker.

b e S ø k  f r A  A N D r e  L A N D
Barn er bra!-festivalen har fokus på vennskap også med barn fra 
andre land. Vi samarbeider med Strømmestiftelsen om internasjonalt 
arbeid. I år får vi besøk av 6 studenter fra Hald Internasjonale Senter. 
De kommer fra Kenya, Uganda og Tanzania. 2 av dem skal ha praksis-
plass i Haugesund i 7 måneder. På festivalen vil du møte disse på interna-
sjonalt verksted og rundt om på ulike aktiviteter.

I N T e r N A S j O N A LT
V e r k S T e D 
Barn er bra i hele verden! Og alle barn har de samme 
rettighetene. Barn er bra!-festivalen har sitt eget Inter-
nasjonale verksted, der du utforsker mer om barns rettig-
heter. Vi lager også fine ting inspirert av kunst- og 
brukshåndverk fra resten av verden.
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Hipp, Hipp Hurra! 
Endelig skal jeg også 

få være med på Barn er bra! 
ryktene går over hele landet at 

det er i Haugesund det skjer denne uka!
Jeg er forresten sauen ullrik og jeg er maskot 
for Strømmestiftelsen. Hver dag kjemper jeg 

og tusenvis av andre Hjertevenner 
mot urettferdighet.

akkurat nå brenner jeg 
litt ekstra for at barna fra masai-folket 

i Kenya skal få en mer rettferdig hverdag. 
Som reisende sau har jeg en eller to negative 

erfaringer med løver, men utenom dette gleder 
jeg meg masse til etterhvert å reise på tur til 

afrika med noen av dere. Og aller mest 
gleder jeg meg til å treffe alle, alle 

sammen i Haugesund!

D I A k O N I k r O k e N 
Diakonikroken er et sted hvor du kan 
slappe av, spille spill og lese bøker. Her 
finner du noen å snakke med, rolige 
omgivelser og litt sunn snacks. Trenger 
du trøst eller hjelp på annen måte, finner 
du også det i Diakonikroken.

T I L  T O P P S  I 
k L AT r e V e G G e N
Også i år får deltakerne 
prøve seg i Haugalandsveg-
gen. Klatringen blir organisert 
av gruppelederne, og er et tilbud 
i tillegg til gruppeaktiviteten.
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På M e L D I N G
Bindende påmelding via www.barnerbra.no innen 18. september.
Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet!  PåmelDingsstart: 4. september kl. 09.00!
Du er garantert plass på ett av ønskene dine hvis du velger 5 grupper eller flere. Du deltar på en og samme 
aktivitet hele uken. alle får tilsendt e-post om hvilken aktivitet de skal delta på og med praktisk informasjon 
om festivalen.  meld deg på tidlig – og innen fristen! Det gir størst mulighet til å få førstevalget ditt.  alle vil 
få tilsendt faktura i etterkant av festivalen. For info om påmelding, ring Haugesund kommune på 52 74 30 00.

P r I S
Kr. 600,- for hele uken (søsken: 550,-). inkludert: Barn er bra!-t-skjorte, Barn er bra!-avis og aktuelt materiell for 
aktivitetene. 

b e H OV  f O r  T I L r e T T e L e G G I N G ?
ta kontakt med HC-koordinator Kjell Bjelland på 40 20 17 25 dersom ditt barn har spesielle behov for tilrette-
legging, eller du har informasjon om ditt barn som kan være nyttig å ha for lederne. Vi ønsker at alle barn skal 
få mulighet til å bli med på festivalen. Vi har styrket dette fokuset gjennom samarbeidet med Djerv 1919. 

k L æ r
alle som deltar på idretts- og friluftsaktiviteter må ha med seg ekstra klesskift. Husk å kle deg etter været! 
gjenglemt tøy blir lagt på festivalkontoret i ishallen. etter festivalslutt blir tøyet merket ”Barn er bra!” og tatt 
med til Udland kirke. Det er lurt å merke tøyet med navn og telefonnummer.

M AT
ta med niste og drikke alle dager på festivalen! Uten mat og drikke, duger helten ikke! 

b r U k  AV  b I L D e r 
i løpet av festivalen vil det bli tatt bilder til bruk i festivalavisa og til nettsidene: barnerbra.no, kirken.no/hauge-
sund og haugesund.kommune.no. Pressen har tilgang til festivalområdet. ta kontakt med informasjons-
ansvarlig eva Birkeland på 97 52 52 27 hvis du har spørsmål. 

P r O G r A M
registreringen skjer ved fremmøte i  Turnhallen mandag 9. oktober kl. 09.00  

M A N DA G - TO r S DA G
09:45 Oppmøte ved ishallen/ Haraldshallen 
10:00  innmarsj til morgenshow
10:30 Deltakelse på gruppeaktiviteter (se inne i brosjyren hva du vil velge)
12:00 Pause og mat. Husk niste!  åpen miniscene 
12:30 aktiviteter fortsetter
14:00 ettermiddagsshow
14:30 slutt

O N S DA G  e T T e r M I D DA G
14:30  stormøte for alle som vil, med valg av Barnas råd

TO r S DA G  k V e L D 
f e S T k V e L D  I  U D L A N D  k I r k e
– for deltakere, venner, søsken og andre i familien
18-18:30  internasjonal Barn er bra!-gudstjeneste
18:30-20 musikk, dans, lek, spill, aktiviteter og kafe med kiosk

f r e DA G
09:45  Oppmøte ved ishallen/Haraldshallen 
10:00 innmarsj til morgenshow
10:30 aktiviteter
12:00 Pause og nistemat.  åpen miniscene!
12:30 Fortsatt åpen miniscene, summing og andre aktiviteter
14:00 Barn er bra!-show i Haraldshallen!  Velkommen til familie, slekt og venner.  åpent for alle!
15:00 Barn er bra!-festivalen 2017 er over... Vi sees i høstferien 2018!

A L L e  DA G e N e
åpen dør i snakkeriet, 
Diakonikroken og internasjonalt 
verksted. se side 8-9.

å P e N  M I N I S C e N e
miniscenen er åpen i vestibylen 
på Haraldsvang skole!
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M O r G e N -  O G  e T T e r -
M I D DA G S S H Ow e N e 
e r  å P N e  f O r  A L L e !

M I L j ø P r O f I L
Barn er bra!-festivalen vil være en miljøvennlig festival. 
Det betyr at voksne og barn skal ha bevissthet om 
søppelsortering, bruk av miljøpapir, økologisk mat, 
gjenbruk m.m.



S A M A r b e I D S P A r T N e r e :
-  Vennskap Nord-Sør
-  Strømmestiftelsen
-  Hald Internasjonale Senter 
-  Høgskolen Stord/Haugesund
-  Haugesund Røde Kors
-  ResQ  
-  Radio 102 
-  HIL 
-  Haugesund Ishockeyklubb
-  HIM, Årabrot Miljøpark
-  NAV Flyktning
-  Haugaland mottakssenter
-  Guigo jiu jitsu
-  UDI
-  Haugalandsveggen
-  Haugesunds Avis
-  IL Rival

k O N TA k T I N f O r M A S j O N : :
52 74 30 00  Haugesund kommune
52 80 95 00  Den norske kirke i Haugesund
E-post:  hos@haugesund.kommune.no
Merk e-posten med ”Barn er bra!-festivalen”

A r r A N G ø r e N e : 
Den norske kirke i Haugesund, Haugesund kommune, 
Sportsklubben Vard (Vardmodellen), Sportsklubben Djerv 1919, 
Haugesund KFUK-KFUM  og Haugesund Kultur- og festivalutvikling 
har gleden av å presentere følgende samarbeidspartnere:

L e d e r n e s  t e L e f o n n u m m e r :
93 41 54 16 Tom Landås 4festivalsjef
40 41 66 96 Geir Kvassheim 4lederansvarlig
93 41 54 15 Inger-Mette Brommeland 4logistikk- og utstyrsansvarlig
97 52 52 27 Eva Birkeland 4informasjonsansvarlig
40 20 17 25  Kjell Bjelland 4 tilretteleggingsansvarlig
52 74 44 50 Marit M. Jensen 4påmeldings- og registreringsansvarlig
40 01 88 70 Jane R. L. Neraal 4økonomiansvarlig
40 41 55 53 Reidun Flaten Qvale 4voksenleder for Barnas råd
98 24 20 73 Bård Egil dyrhol 4festivalprest

…og alle andre som på en eller 
annen måte bidrar til verdens beste 
Barn er bra!-festival.

Papiret som
 dette heftet er trykt på er godkjent for Svanem

erking  D
ESIG

N
: M

artha Breistig W
oll  FO

TO
: Eva Birkeland

          Følg Barn er bra!-
festivalen på 
Facebook! 


