
1

MAGIS
KE ØY

EBLI
KK

KREATIVT KAOS

8 . - 1 2 .  O K T O B E R

AV, MED OG FOR ALLE BARN



2 3

AUTUMN HOLIDAY IS  COMING UP!
We invite children aged 6 to 13 years to attend the children’s own festival: Barn er bra!-festiva-
len. The festival is happening from the 8th to the 12th of October in Haugesund Idrettspark, 
Haraldsvang. You can choose between 25 different activities (see pages 10-11). Every child has 
to be signed up within the 3th of October to participate, sign up at www.barnerbra.no. The 
price is kr. 600,-NOK. If you have any questions, please contact one of the leaders (check last 
page). Hope to see you at the festival!

TENK AT  FESTIVALEN VÅR ER 30 ÅR! 
En grunn til at barnefestivalen faktisk har blitt så gammel, er nok at tusenvis av barn har vært 
med å lage den opp gjennom årene. 30 år med kreativt kaos har vært kjempegøy og viktig for 
både barn og by. Vi gleder oss til mange nye år med Barn er bra!-festivalen som alltid skal være 
leken og kreativ, som skal ta barn på alvor og selvfølgelig finne på mye gøy!

Hilsen alle i Barnas Råd, ungdomsledere, voksne ledere og arbeidsgruppa for festivalen

AV,  MED OG FOR ALLE BARN
ALLE barn skal ha mulighet til å delta på Barn er bra!-festivalen. Alle barn er forskjellige og 
noen trenger litt ekstra hjelp eller tilrettelegging. Ta kontakt med oss på tlf. 93 415 418 for 
nærmere informasjon.

1 .
BESTEM DEG FOR Å BLI 

MED PÅ VERDENS BESTE 
FESTIVAL!

FESTIVALEN PÅ 1-2-3!
2 .

VELG GRUPPE OG REGISTRER 
DEG PÅ BARNERBRA.NO 
FRA 3. SEPT. TIL 3. OKT.

3 .
  GLED DEG 

TIL EN 
FANTASTISK UKE!

Det er gått 30 år siden en ung Tom Landås 
tok initiativ til en barnefestival i Skåre menig-
het, som noen år senere utviklet seg til et 
samarbeid mellom Haugesund kommune og 
Den norske kirke. Et samarbeid som har ført 
til en suksesshistorie som heter 
”Barn er bra!-festivalen”. 

Og det er ikke bare kommunen og kirken 
som har vært med. En rekke frivillige organi-
sasjoner har bidratt år etter år til å gjøre Barn 
er bra! til det den er: En festival laget av barn, 
for barn, med unge og voksne som støtter og 
medhjelpere. 

Samarbeidet med Strømmestiftelsen fra 1995 
ga festivalen et globalt tilsnitt, som gir barna 
kunnskap om hva fattigdom er og hvor godt 
vi har det i Norge. Vi kan ikke glemme over 
25 år med samarbeidet med MYSA i Kenya.

Til 20-års-jubiléet kom selveste HKH Dronning 
Sonja og åpnet festivalen, så festivalen er vel 
ansett over hele landet. Derfor er vi svært 
stolte i Haugesund over denne unike festivalen. 
Det finnes ikke maken!

Alle mine barn har tilbrakt høstferien på 
festivalen, som de fleste barn i Haugesund 
har gjort gjennom 30 år. Og med det engasje-
mentet fra barn og de voksne, vil nok festiva-
len leve videre i 30 år til.
Gratulerer med jubiléet og velkommen 
til Barn er bra!-festivalen!

Med vennlig hilsen

Arne-Christian Mohn
Ordfører
HAUGESUND KOMMUNE

DET FINNES 
IKKE MAKEN 
TIL FESTIVAL!



4 5Ett steg hit og ett steg dit...det blir jo et bra show dette!

Godt vi står her sammen i alle fall...!30 år med KREATIVT  KAOS...  

...har gitt en god platt-
form videre i livet

 ...har skapt vennskap og dannelse

Oi, det det var 
  jo fullt av folk 
   i denne salen...
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INGUNN SOLAND DRABLØS
1. Det sterkeste og beste minnet må være hvor stort det var å få være program-
leder og at jeg fikk tilliten til dette! Det jeg husker best fra denne rollen var at vi 
helte vann over hodet på Tom Landås på scenen, og klippet slipset hans i to! 

2. Ettersom det var første gangen jeg sto på en scene, ga det meg erfaring og 
mot til å takke ja til å stå på en scene seinere i livet. Jeg våget meg på større roller 
både i Keystone Singers som ungdom, og har drevet med teater og revy også 
i voksen alder. Man kan si at positive opplevelser fra Barn er bra!-festivalen ga 
meg en livslang interesse for scenearbeid! 

3. Jeg mener barn vokser mye av erfaringer fra Barn er bra!-festivalen, nettopp 
fordi de blir hørt og sett, og kjenner på kroppen at selv om man er barn så kan 
man utrette store ting. Erfaringer herfra gir en god plattform videre i livet!!

1. Det er vanskelig å peke ut ett minne som det 
sterkeste fra min tid som deltaker og leder, da det i 
erindringsprosessen dukker opp så mange aktuelle 
kandidater! Likevel tror jeg at turen til Kenya, og 
festivalen samme år hvor familien min var vert-
skap for besøkende barn fra Afrika, må stå igjen 
som det sterkeste.

2. Festivalen betydde vennskap og dannelse. Mens 
jeg var aktiv, var nok det å skape nye - og vedlike-
holde gamle - vennskap det aller viktigste for meg. 
I ettertid har jeg innsett hvor viktig det dannende 
aspektet også har vært. Under årene som leder 
bygde jeg selvtillit og ble mer komfortabel med å 
være i en posisjon med ansvar. Dette var helt klart 
egenskaper og erfaringer som var av stor nytte når 
jeg senere fikk min første deltidsjobb.

3. Jeg mener festivalen utfyller to viktige funksjoner 
for byens barn og ungdom. For det første er den en 
arena hvor barn som deltakere får prøve ut for-
skjellige aktiviteter og utfolde seg i et kreativt kaos. 
Det er en unik mulighet til å teste ut forskjellige 
former for hobbyer, og sjansen er stor for at man 
til slutt finner sin store lidenskap som blir med en 
livet ut. For det andre er festivalen enormt viktig 
for å gi ungdommer arbeidstrening. Som leder vil 
man gradvis få mer ansvar, og lære seg hvordan 
det er å opptre profesjonelt i en jobbsituasjon. På 
den måten forbereder festivalen byens ungdom på 
å tre inn i arbeidslivet.

1. HVA ER DITT STERKESTE MINNE FRA FESTIVALEN?
2. HVA HAR FESTIVALEN BETYDD FOR DEG?
3. HVORFOR ER BARN ER BRA!-FESTIVALEN VIKTIG?

- Selv om man 
er barn, kan 
man utrette 
store ting 
Ingunn (37) 

- Under årene som leder bygde 
jeg selvtillit   Bjørnar (24)

1. Mitt sterkeste minne er da jeg som 12-åring får lov å 
starte en helt egen gruppe, scenegruppen, og får forme 
den som jeg vil, uten at de voksne forteller meg hvordan 
jeg skal gjøre det.

2. Barn er bra!-festivalen var den første plassen jeg fikk 
lov til å utforske mine evner innen lyd, lys og scene, og 
som gjorde at jeg endte opp med å jobbe 14 år i TV 
Haugaland. Så festivalen har betydd veldig mye for meg, 
og har vært med å forme en karriere.

3. Barn er bra! er viktig fordi den er - for barn, med barn, 
men aller viktigst - av barn. Her får barn utforske seg 
selv og sine evner, uten moralske pekefingre og voksnes 
velmenende «tilrettelegging» slik det dessverre er i 
mange andre fora. Det at barn selv setter premissene er 
det som gjør Barn er bra!  så viktig.

BJØRNAR UTNE-REITAN
- Festivalen har betydd veldig 
mye for meg, og har vært 
med å forme en karriere
Kjell Martin (38)

KJELL MARTIN WIESTAD

Faksimile fra Barn er bra!-boka

3 BRA VOKSNE om BARN   ER BRA!
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30 år med MAGISKE  ØYEBLIKK...  g enda flere blir det
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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.

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  SKATTKAMMERET  1.- 7. KLASSE    Kirkens Bymisjon har samlet mange skatter som du  
 og andre kan låne! Her kan du få prøve deg på ulike aktiviteter som dere finner i Skattkammeret, og få 
minikurs i noe du ikke kunne fra før! Samtidig får du være ambassadør for årets TV-aksjon, som skal samle inn penger 
til Kirkens Bymisjons arbeid mot utenforskap blant barn og voksne.   

8   59O NORD – ALLTID BEREDT!  2.- 7.  KLASSE   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 mulighet 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.  KLASSE  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, artist-
eri, stylter, jonglering og mye annet!

16 GØY PÅ MATTA  4.- 7.  KLASSE  Bli med Haugesund Guigo Bjj-klubb på brasiliansk jiu-jitsu og lek med 
action, fart og spenning på matta.

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. Alle barna på festivalen får hver sin avis, og vi selger den på byen 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 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!

22 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. 

23 FANTASIENS VERKSTED  5.- 7.  KLASSE   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.

24  RIVAL HÅNDBALL   4. - 7.  KLASSE   IL Rival inviterer til håndballaktiviteter og kjekk ball-lek. 
Lær å spille håndball og få en fartsfylt uke!

25 ANIMASJONSVERKSTED 2.- 7.  KLASSE   Å animere betyr å gjøre noe levende. 
 Du kan gjøre ting levende ved å ta bilde av en ting, og flytte litt på den, før du tar et nytt bilde. 
Når bildene spilles av i rask rekkefølge, blir figuren levende. Bli med og lag morsomme og spennende filmer som blir vist 
på ettermiddagsshowene!
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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.

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 Festival-
avisa. Snakkeriet kan du stikke innom 
selv om du er  med på andre aktiviteter.

n    Ikke kjøp ting du ikke trenger.
n    Lever klær og leker til gjenbruk.
n    Kjøp brukt!
n    Gå og sykle i stedet for å bli kjørt.
n    Spis opp maten din :)  Sjekk restemat.no
n    Ikke kast avfall i naturen.

Ressurser som vann og olje er noe
verdifullt som vi ikke skal sløse med. 
Spar på vannet og bruk mindre plast!

12

B A R N  E R  B R A ! - P R I S E N
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 eller en som ikke er kjent for så 
mange. Barnas råd ønsker forslag fra deg 
innen påmeldingsfristen til festivalen 3. oktober.
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 
innkomne forslag, og på festivalen får alle deltak-
erne 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 sam-
men med de voksne om å lage festivalen. 
Barnas råd velges av Barn er bra!-festiva-
len sitt Stormøte. Vil du være med i Bar-
nas 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 festivalen, den 
heter Blåkroken.

V E N N S K A P S B E S Ø K
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 ni studenter fra Hald 
Internasjonale Senter. 
I år får vi besøk fra Nepal, Uganda og Tanzania. 
To av dem skal ha praksisplass i Haugesund i 
sju måneder. På festivalen vil du møte disse på 
Internasjonalt 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 internasjonale verksted, der du 
finner ut mer om barns rettigheter.  Vi lager 
også fine ting inspirert av kunst- og bruks-
håndverk fra resten av verden.

B A R N  E R  B R A ! - P R I S E N 
gikk i fjor til Skattkammeret, Kirkens Bymisjons sportsutstyrs-
bibliotek og hangout for unge. I år skal prisen igjen deles ut – 
og DU får være med å stemme på festivalen! 
Sjekk ut Skattkammeret sin nye aktivitet på s ide 10!

GODE RÅD FRA BARNAS RÅD
I sommer var Barnas råd på besøk på Årabrot Miljø-
park. Der fikk de lære mye om å ta vare på miljøet. 
Her er noen gode tips fra dem:

13
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P Å M E L D I N G
Bindende påmelding via www.barnerbra.no innen 3. oktober.
Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet!  PÅMELDINGSSTART: 3. september kl. 17.00!
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!  Aktiviteter som er fulle, for-
svinner som valgalternativ på nettsiden. For info om påmelding, ring Haugesund kommune på 52 74 30 00.

P R I S
Kr. 600,- for hele uken (søsken: 500,-). Inkludert: Barn er bra!-t-skjorte, Barn er bra!-avis og aktuelt materiell for 
aktivitetene.  Betales med kort ved påmelding. Ønskes faktura tilsendt, koster det kr. 50,- ekstra. 
Kontakt tl766@kirken.no ved behov for økonomisk støtte.

B E H O V  F O R  T I L R E T T E L E G G I N G ?
Vi ønsker at alle barn skal få mulighet til å bli med på festivalen. Ta kontakt med Lisbeth Skilhagen Haaheim 
på tlf. 93 415 418 dersom ditt barn har spesielle behov for tilrettelegging, eller du har informasjon om ditt 
barn som kan være nyttig å ha for lederne.

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. Etter festivalslutt blir tøyet merket ”Barn er bra!” og tatt med til 
Udland kirke. Det er lurt å merke tøyet ditt slik at det blir lettere å få tøyet tilbake…

M A T
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. Ved påmelding blir det bedt om 
tillatelse til bruk av bilder av barna.  Ta kontakt med informasjonsansvarlig  Tove Marie Sortland 97 18 56 52 
hvis du har spørsmål. 

R E G I S T R E R I N G
Registreringen skjer ved fremmøte i  Turnhallen mandag 8. oktober kl. 09.00  

M A N D A G -T O R S D A G
09:45 Oppmøte ved Ishallen/ Haraldshallen 
10:00  Innmarsj til morgenshow - Åpent for alle
10:30 Deltakelse på gruppeaktiviteter (se side 10-11 hvilke grupper som finnes.)
12:00 Pause og mat. Husk niste!  Åpen miniscene 
12:30 Aktiviteter fortsetter
14:00 Ettermiddagsshow - Åpent for alle
14:30 Slutt

O N S D A G  E T T E R M I D D A G
14:30  Stormøte for alle som vil, med valg av Barnas råd

T O R S D A G  K V E L D  I  R O S S A B Ø
18:00  Barn er bra!-gudstjeneste i Rossabø kirke 
 for og med alle festivaldeltakerne med familier, 
 venner og internasjonale  gjester 
18:45 Festkveld 
 Kiosk med noe for enhver smak, ta med penger!

F R E D A G
09:45  Oppmøte ved Ishallen/Haraldshallen 
10:00 Innmarsj til morgenshow - Åpent for alle
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 2018 er over...  Vi sees i høstferien 2019!

A L L E  D A G E N E
Åpen dør i Snakkeriet, 
Diakonikroken og Internasjonalt 
verksted. Se side 12-13.

Å P E N  M I N I S C E N E
Miniscenen er åpen i vestibylen 
på Haraldsvang skole!

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 !

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



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 4 Internasjonalt samarbeid
93 41 54 19  Bjørg Lund 4 Lederansvarlig
97 18 56 52 Tove Marie Sortland 4Informasjon og mediekontakt
93 41 54 18  Lisbeth Skilhagen Haaheim 4 Tilrettelegging - særskilte behov
52 74 44 50 Marit M. Jensen 4Påmelding og registrering
52 74 32 33 Jane R. L. Neraal 4Økonomi
40 41 55 53 Reidun Flaten Qvale 4Voksenleder for Barnas råd
90 87 48 52 Arnt Johan Vistnes 4Festivalprest
93 41 54 15 Inger-Mette Brommeland 4Logistikk- og utstyr

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”

4Strømmestiftelsen
4Hald Internasjonale Senter 
4Høgskulen på Vestlandet
4Haugesund bibliotek
4Radio 102 

4Haugesund Ishockeyklubb
4HIM, Årabrot Miljøpark
4Flyktningetjenesten
4IL Rival
4HIL 

4Haugesund Guigo Bjj-klubb
4Haugalandsveggen
4Haugesunds Avis
4Kirkens Bymisjon Haugalandet
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Følg Barn er bra!-
festivalen på 
Facebook! 

Haugesund kultur- og 
festivalutvikling KF

ANDRE VI SAMARBEIDER MED

 I SAMARBEID MED
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