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I skogen 
Danseforestilling 

I skogen er en danseforestilling for 
barnehagebarn. Sammen med en danser og 
en musiker blir barna tatt med inn i en egen 
fantasiskog der de får høre, se og oppleve ulike 
rariteter, snodigheter og spennende ting som 
kanskje kan finnes i en skog? 

Dette er en undrende, morsom, sansende og 
spennende forestilling med mange små møter, 
øyeblikk med bevegelse, musikk og lyder som 
søker å vekke nysgjerrigheten og interessen. 

Forestillingen varer i ca 30 minutter, med en 
interaktiv del hvor barna kan få være med 
utøverne og utforske noe av kulisser og 
rekvisitter.    

Idé, koreografi og kulisser av Beret Stølen.  
Utøvere er Beret Stølen 
(dans) og Thulani Maluleka (musikk).

 Onsdag 5. februar 
kl. 10 og kl. 12

Alder: passer for barn fra 3 år 
Varighet: 30-40 minutter.  

Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no
Gratis!

Forestillingen er støttet
 av Kulturrådet.  
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Foto: Christian Paulsen
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Morsmålsdagen! 
Vi leser på norsk, persisk og 
kinesisk. 

Visste du at det er finnes mellom 
6000 og 7000 språk i verden? Og 
at minst halvparten av verdens 
befolkning er to- eller flerspråklig? 
Bli med oss når den internasjonale 
morsmålsdagen feires på Melahuset, 
hvor vi skal lese bildeboken Skyggen 
på tre ulike språk: norsk, persisk, og 
kinesisk.

Passer best for barn fra 3 år.  
Forhåndspåmelding til 

fantasi@mela.no Gratis!  

 
Arrangementet er et samarbeid mellom 

Melahuset og Leser søker bok. 

 Fredag 21. februar
kl. 10 og kl. 12

Om boka: 
Den lille anda er alene i skogen. Hun har det fint 
og glemmer tid og sted.  
Snart går sola ned og det er lang vei hjem.  Anda 
blir redd. For hvem roper på henne i skyggene? 

Skyggen handler om å være redd for den som er 
fremmed. Boka har mange flotte bilder og lite 
tekst på hver side.
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Musikk + Dans = Sant? 
Kan man høre en bevegelse og se en lyd?  

MUSIKK+ DANS=SANT? er en morsom 
og annerledes forestilling for barn. Den er 
humoristisk og underholdende, og med en 
lærerik og annerledes workshop etter 
forestillingen. Musikeren Isma og 
danseren Nora 
utfordrer tanker man 
allerede har om musikk 
og dans. 

De gjør også barna 
oppmerksomme på 
hvordan musikk og dans 
henger så godt sammen 
og hvorfor de utfyller 
hverandre. Isma utfordrer 
danseren Nora til å ikke 
alltid følge musikken når hun 
danser, men kanskje fremtiden for 
dans og musikk vil bli annerledes? Kanskje 

 Onsdag 4. mars
kl. 10 og kl. 12

dansen kan følge musikken ved bruk av sensorer 
i et filmkamera?!

Alder: passer for barn fra 4 år  
Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no
Gratis!
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Karius og Baktus 
Flerspråklig fortellerstund

Hva sier Jens på somali? Hva 
heter Karius på arabisk? Hva sier 
tannlegen på urdu? Og gjør Jens 
som moren hans sier? 

Opplev historien om de to 
tanntrollene Karius og Baktus på 
urdu, arabisk, somali og norsk. Tre 
formidlere kommer til Melahuset 
for å lese utdrag fra den kjente 
fortellingen og lære barna ord på 
tre ulike språk. 

Alder: passer for barn fra 3 år 
Varighet: 40-45 minutter 
Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no 
Gratis!

 Onsdag 25. mars 
kl. 10 og kl. 12
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MiniAfrika 
Konsertforestilling med Raymond Sereba 

Bli med på en reise til Afrika sammen 
med musiker og forteller Raymond 
Sereba!  

MiniAfrika er en forestilling og et 
musikkverksted for barn. Ved hjelp 
av bevegelse, sang og rytmer skaper 
Sereba en spennende opplevelse hvor 
barna selv blir involvert og får prøve 
instrumentene. Og har barna lyst til å 
være med på å synge, klappe og tromme 
til vestafrikanske rytmer, 
blir det ekstra stas!  

Alder: Passer for barn fra 4 år og oppover.   
Varighet: Cirka 45 minutter. 
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no. 
Gratis. 

 Onsdag 22. april 
kl. 10 og kl. 12
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Foto: Ellen Anne Alvin
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Ryddetid 
Lesestund på tre språk 

Det er ryddetid, men pappa og Jens vil heller dra 
til svømmehallen. De sniker seg ut. Lillesøster 
oppdager det. Merkelig nok blir verken hun eller 
mamma sinte. Da pappa og Jeens kommer fram 
til svømmehallen skjønner de hvorfor! 

Det er Camilla Kuhn som har skrevet den 
humoristiske boken «Ryddetid». 
Nå kan du høre fortellingen på tre ulike språk.  

Arrangementet passer best for barn fra tre år. 
Arrangementet er et samarbeid mellom 
Melahuset og Leser søker bok.   
 

Alder: Passer for barn fra 3 år 
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no 
Gratis!

 Onsdag 6. mai
kl. 10 og kl. 12
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Illustrasjon: Camilla Kuhn
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Plopp! 
Rockekonsert for små ører   

Rockebandet PLOPP er Norges tøffeste 
rocketrio med spreke egenkomponerte låter 
og tekster tilrettelagt for aldersgruppen 3 
til 10 år. PLOPP er bandet som får deg til å 
digge rock. Gjennom humor og spilleglede 
blir man ledet inn i en verden full av 
overraskelser. 

Plopp spiller sanger om venner, 
sommeren, om kosekluten som 
forsvinner, om land, flagg og telling, 
bursdag, lus og om at alt det gode 
starter på P – Pizza pølser yeh yeh 
yeh! Lyden er tilpasset små ører, med 
opplevelse av ekte rockekonsert. 
 

Alder: passer for barn fra 4 år.  
Varighet: 30-40 minutter 
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no Gratis!

 Onsdag 13. mai
kl. 10 og kl. 12
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Ye Crick! 
Musikkfortellerstund med Sarah og Sidiki 

Når Sarah Ramin Osmundsen og Sidiki Camara 
kommer på besøk til Melahuset blir det 
både vestafrikansk musikk og afrokaribiske 
fortellinger.

Har du hørt om den underlige fuglen på øya 
Madinina? Eller hatteselgeren Sekou? Ikke? 
Da bør du bli med på en eventyrlig og 
musikalsk reise på Melahuset.  

Alder: passer for barn fra 4 år 
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no
Gratis!

 Onsdag 10. juni 
kl. 10 og kl. 12
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Beatur og Taro – To ulver
Beatbox-slampoesi-forestilling

Hvordan lærer vi å ta riktige valg? Og hva er det 
som er riktig og galt?

Melahuset inviterer småtrinnet til det kule 
beatbox-slampoesi-fortelling-teaterstykket
«To ulver». Her møter vi en ung gutt som bli 
illsint og stikker hjemmefra, inn i en mørk skog 
hvor han plutselig hører en lyd...

Beatur er DJ, komiker og musiker, samt mester 
i beatboxing. Taro er skuespiller, rapper, samt 
norsk og skandinavisk mester i slampoesi.

Alder: passer for 1.-4. trinn
Varighet: 30 minutter Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no Gratis!
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 Onsdag 26. februar 
kl. 10 og kl. 12
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 Onsdag 11. mars
kl. 10 og kl. 12

Foto: Christian Paulsen

Musikk + Dans = Sant? 
En tverrfaglig forestilling for barn 
i 2.-4. trinn   

Kan man høre en bevegelse og se en lyd?  

MUSIKK+ DANS=SANT? er en 
morsom og annerledes 
forestilling for barn. 
Den er humoristisk 
og underholdende, 
og med en lærerik og 
annerledes workshop 
etter forestillingen. 
Musikeren Isma og 
danseren Nora utfordrer 
tanker man allerede 
har om musikk og 
dans. De gjør også barna 
oppmerksomme på hvordan 
musikk og dans henger så 
godt sammen og hvorfor de utfyller 
hverandre. Isma utfordrer danseren Nora til å 

ikke alltid følge musikken når hun danser, men 
kanskje fremtiden for dans og musikk vil bli 
annerledes? Kanskje dansen kan følge musikken 
ved bruk av sensorer i et filmkamera?!

Alder: passer for 2.-4. trinn 
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no
Gratis!
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Lost Rooms 
Dokumentarteater basert på fem syriske 
flyktningers beskrivelser av rommene i 
husene de forlot

Enhver flyktning opplever å miste det meste de 
eier, de må på kort varsel forlate sitt hjem og 
kan bare ta med seg noen få eiendeler. 
I Lost Rooms møter vi de fem syriske 
flyktningene Hasan Kassas, Firas Imam, Baraa 

 19. mars 
kl. 12
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Kassas, Ahmad Alak og Anas Salameh som 
forteller om rommene deres, og livene de forlot. 
Gjennom deres historier bringes publikum inn 
i det private, det smertefullt tapte og tilbake til 
minnene om da livet var trygt og normalt, og bli 
samtidig minnet om at ingenting kan tas for gitt. 

Med: Hasan Kassas, Firas Imam, Baraa Kassas, 
Ahmad Alak og Anas Salameh
Idé, regi, manus og produsent: Kjetil Skøien 

Passer for 1.-3. trinn på videregående skole 
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no Gratis!



Askeladden som 
kappåt med trollet 
Forestilling med Campingkompaniet

De fleste 
har vel hørt 
eventyret om 
Askeladden. Det 
som handler 
om den yngste i 
en søskenflokk 
som ingen har så 
stor tro på, men 
som likevel, mot 
alle odds, lurer det 
slemme trollet og 
redder familien sin. 
Eller handler det om 
Askeladden som må ta 
konsekvensene av å ha 
eldre søsken som egentlig 
burde ha lært å stå opp for 

seg selv for lenge sida?

Eller handler det kanskje om et uskyldig 
gammelt troll som opplever å få hagen sin 
invadert av fremmede? Snakker vi egentlig grove 
brudd på eiendomsretten her? Vi får se. 

Campingkompaniets «Askeladden som kappåt 
med trollet» er full av farger, fjær og fjas. 
Velkommen!  
 
Alder: 1. og 2. klasse 
Varighet: 30 minutter 
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no 
Gratis!

 Onsdag 29. april 
kl. 10 og kl. 12
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 Mandag 18. mai
kl. 10, kl. 11 og kl. 12

Afrodans med 
Peter og Ernest Pacha 
Workshop for 3. og 4. klasse   

Lyst til å lære nye bevegelser og kule dansetrinn? 
Bli med på afrodans på Melahuset med 
Ernest og Peter Pacha. 

De to brødrene har bakgrunn 
fra tradisjonell afrikansk 
dans, men også hiphop 
og breakdans, og på 
Melahuset får barna en 
innføring i forskjellige 
musikk- og dansestiler. 

Afrodans, også kjent 
som afrobeat, 
oppstod på bakgrunn 
av forskjellige 
musikk- og 
bevegelsesstiler 

og kan inneholde elementer fra blant annet 
afrikansk tradisjonsdans, kongolesisk dombolo, 
hiphop fra USA, dancehall fra Jamaica og pansula 
fra Sør-Afrika. Dansen har de siste årene blitt 
utrolig populær og det er bare å ta på seg 

danseskoene og 
bli med på 

glede, dans og 
bevegelse på 
Melahuset. 

Alder: 3. og 4. trinn 
Varighet: ca. 40 min.
Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no
Gratis!



Afrodans med 
Peter og Ernest Pacha 
Workshop for 5. og 6. klasse   

Lyst til å lære nye bevegelser og kule dansetrinn? 
Bli med på afrodans å Melahuset med 
Ernest og Peter Pacha. 

De to brødrene har bakgrunn fra 
tradisjonell afrikansk dans, men også 
hiphop og breakdans, og på Melahuset 
får barna en innføring i forskjellige 
musikk- og dansestiler. 

 Mandag 25. mai
kl. 10, kl. 11 og kl.12
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Afrodans, også kjent som afrobeat, 
oppstod på bakgrunn av forskjellige 
musikk- og bevegelsesstiler og kan 
inneholde elementer fra blant annet 
afrikansk tradisjonsdans, kongolesisk 
dombolo, hiphop fra USA, dancehall 
fra Jamaica og pansula fra Sør-
Afrika. Dansen har de siste årene 
blitt utrolig populær og det er bare 
å ta på seg danseskoene og bli med 
på glede, dans og bevegelse på 
Melahuset. 

Alder: 5. og 6. klasse 
Varighet: ca. 40 min.
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no
Gratis!
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Family 
Reggae Disco
Dans og moro for 
hele familien 

Melahusets største sal 
fylles med fine, chille 
reggaerytmer når Family 
Reggae Disco kommer 
på besøk. 

DJ Dominic Reuben 
sørger for topp 
stemning. Her kan man 
danse, se på sjonglering 
og få ansiktsmaling – 
og det passer for hele 
familien.  
 

 Lørdag 4. april
kl. 13-16

Alder: Passer for hele familien 
Varighet: Kl. 13-16 
Gratis. Ingen påmelding 
Dørene åpnes kl. 12.30



Capoeira 
Bli med på capoeira med gruppen 
Capoeira CDO

Er du nysgjerrig på den brasilianske kampsporten 
capoeira? På Melahuset kan du denne 
lørdagen få oppleve capoeira gjennom musikk, 
historiefortelling og dans, samt prøve deg på 
spennende capoeira-bevegelsen.
 
Capoeira er slavenes frigjøringssport, og har i 
senere tid blitt Brasils nasjonalsport. Det er en 
kampsport med elementer av rytme, musikk og 
akrobatikk i tilegg til angrep- og forsvarsbevegelser. 
Historie og kultur er viktig i capoeira, noe som 
gjør sporten unik.
 
Arrangementet ledes av Capoeira CDO, en 
mangfoldig gruppe som holder til i bydel Gamle Oslo.
 

Passer best for barn fra 4 år og oppover
Varighet: Kl. 13-15
Gratis.  Ingen påmelding 
Dørene åpnes kl. 12.30
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 Lørdag 18. april 
kl. 13-15

Foto: Kari-Anne Flor



Kalenderoversikt Vår 202

Tilbud til barnehager

Februar
  5. februar • kl. 10 og 12 I skogen
21. februar • kl. 10 og 12 Morsmålsdagen!

Mars 
 4. mars • kl. 10 og 12 Musikk + Dans = Sant?
25. mars • kl. 10 og 12 Karius og Baktus 

April 
22. april • kl. 10 og 12  MiniAfrika

Mai
 6. mai • kl. 10 og 12  Ryddetid
13. mai • kl. 10 og 12 Plopp!
  
Juni
10. juni • kl. 10 og 12 Ye Crick! 

Tilbud til skoler

Februar
26. februar • kl. 10 og 12 Beatur og Taro – To ulver

Mars 
11. mars • kl. 10 og 12 Musikk + Dans = Sant?
18. og 19 mars • kl. 12 Lost Rooms
 
April 
29. april • kl. 10 og 12 Askeladden som kappåt 
   med trollet
 
Mai
18. mai • kl. 10, 11 og 12 Afrodans med Peter og 
   Ernest Pacha (3. og 4. klasse)   
25. mai • kl. 10, 11 og 12 Afrodans med Peter og 
   Ernest Pacha (5. og 6. klasse)  

Tilbud til barnefamilier

April 
4. april • kl. 13  Family Reggae Disco
18. april • kl. 13  Capoeira 
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