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Kjære publikum!
I januar i år ble Melahusets barne- og ungdomssatsing
utvidet til helårstilbudet MelaFantasi året rundt.
Siden da har vi gjennomført mer enn 70 ulike
arrangementer og nærmere 7000 barn og unge har
deltatt på lesestunder, konserter, teaterforestillinger,
musikkverksteder, tospråklige fortellerstunder og
foredrag. Tilbakemeldingene har vært overveldende.
De yngste barna har ofte spurt oss: «Heter huset
Mela fordi det er laget av mel?» Ordet mela betyr
«å møtes» på sanskrit, og vi er uendelig glade for
at Melahuset er blitt et så hyggelig møtested, hvor
tusenvis av barn og unge føler seg hjemme.
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Så: Tusen takk til dere som har tatt turen innom
Melahuset – det setter vi stor pris på!
Og: Hjertelig velkommen til alle som ennå ikke har
vært her! Denne høsten byr vi på et spennende og
ganske så unikt program. Ta en titt og kom innom.
Vel møtt!
Biljana Kovacevic,
Barne- og ungdomsansvarlig
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Lørdagsfilm og popkorn
Kirikou og trollkvinnen

Den afrikanske landsbyen hvor lille Kirikou
bor, er truet av onde krefter: brønnen er
tørr, landsbyen blir plyndret og den mektige
trollkvinnen Karaba spiser opp alle mennene.
Kloke Kirikou bestemmer seg for å ta opp
kampen mot ondskapen og å prøve å redde
landsbyen. Han stiller et spørsmål til alle:
Hvorfor er trollkvinnen så ond? Snart legger
Kirikou ut på en utfordrende reise, med ett
mål for øyet: Å finne Karaba og få svar på
spørsmålet.
Det er franske Michael Ochalot som har lagd
denne storslagne animasjonsfilmen, basert på en
afrikansk legende. Filmen har norsk tale.
Vi spanderer popkorn!
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Alder: Anbefales for
barn fra seks år.
Varighet: 70 min.
Gratis. Ingen påmelding.
Dørene åpnes kl.12.30
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Bokåret

Onsdag
11. september
kl. 10 og kl. 12

2019

Arrangementet
er en del av
Bokåret2019
og støttes av
Nasjonalbiblioteket.

Alfons, Albert, Albercie

Albert Åberg på polsk og norsk
Albert Åberg er en av de mest kjente guttene i
hele verden. Ja, det er helt sant! Svenske Gunilla
Bergström har både skrevet og illustrert bøkene
om Albert, som er blitt oversatt til nesten 30
språk! På svensk heter han Alfons, på islandsk
Einar, mens på polsk heter han Albercie.
I dag får vi høre to historier om Albert Åberg.
Den ene er bitte lite grann skummel, for
den handler om monstre og spøkelser, mens
i den andre er det fest og moro. Men blir
bursdagsfesten helt som Albert hadde tenkt seg?
Det får vi vite i dag, når Tora Øgrim og
Ewelina Baj leser og forteller – på norsk og
polsk.
Alder: Passer for barn fra fire år.
Varighet: 30 – 40 min.
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no. Gratis.
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ILL.: Gunilla Bergström
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Bokåret

Torsdag
19. september
kl. 10 og kl. 12

2019

Arrangementet
er en del av
Bokåret2019
og støttes av
Nasjonalbiblioteket.

Ulla. Om å finne flokken sin
Lesestund med Marianne Sundal

Ulla og flokken leikar gøymsel. Ulla er
kjempegod til å gøyme seg, men dei andre
sauene, Albert, Ullbert og Ronny, er ikkje noko
flinke til å leite etter henne. Plutseleg er flokken
borte, og Ulla må finne dei att. På leit etter
flokken møter ho ei rekke andre dyr.
Når ho er saman med dei nye vennene er
verken elva, steinraset eller den sovande bjørnen
noko problem. Men kjem Ulla til å finne flokken
sin til slutt?
Det er Anna R. Folkestad som har skrive og
illustrert bildeboka Ulla. Bli med når forteljar
Marianne Sundal les denne varme historia om
fellesskap og venner, og om kor viktig det er å
høyra ein flokk samtidig som ein gjer eigne val.
Alder: Passar for barn frå fire år.
Varigheit: 30 – 40 min.
Førehandspåmelding til fantasi@mela.no. Gratis.
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Bokåret

Tirsdag
24. september
kl. 10 og kl. 12

2019

Arrangementet
er en del av
Bokåret2019
og støttes av
Nasjonalbiblioteket.

Dette er ikke oss

Forfattermøte med Neda Alaei
Det er snart et år siden mamma døde. Hjemme
må Sanna passe på pappa som bare vil sove og
skrive. Han spiser nesten ikke, og ser knapt på
henne. På skolen er det ikke mye bedre, for
bestevenninna har sluttet å snakke til henne.
Så begynner Yousef i klassen. Han lærer henne
å ta bilder og å se verden på en helt ny måte.
Også han har mer ansvar enn en ungdom skal
ha, og Sanna finner endelig noen som forstår
henne. Men hvorfor holder Yousef det skjult for
klassekameratene at han skal møte henne etter
skolen? Kan Sanna stole på ham, eller er han
bare som alle andre?
Møt forfatteren Neda Alaei på Melahuset i dag,
når hun skal lese fra og fortelle om sin fine og
såre debutroman Dette er ikke oss.
Alder: Passer for ungdomsskoleelever.
Varighet: Cirka 45 minutter.
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no. Gratis.
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Onsdag
2. oktober
kl. 10 og kl. 12

Den fabelaktige kalebass
Musikalsk fortellerstund

Adama Barry er musiker, vokalist og danser,
opprinnelig fra Burkina Faso. Anneke Bjørgum
er forteller, poet og musiker fra Bergen. Når
de to kommer til Melahuset i dag, møtes
moderne norsk poesi, tradisjonelle fortellinger
og vestafrikanske rytmer, og blir til forestillingen
Den fabelaktige kalebass.
Vi får høre om søskenparet Aicha og Samba,
om hvorfor perlehøna har kam, og om hvorfor
den onde edderkoppen gjorde frukten kalebass
uspiselig. Adama lager sine egne instrumenter
og all musikken, mens Anneke står for poesi og
fortelling, på både norsk og fransk.
Alder: Passer for barn fra tre år.
Varighet: Cirka 45 minutter.
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no. Gratis.
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Onsdag
9. oktober
kl. 10, kl. 11 og kl. 12

Trommekurs med Safaa Al-Saadi
Safaa Al-Saadi er en komponist og musiker
som kan spille på mange fine instrumenter:
nay, piano, arabisk tromme, keyboard og
perkusjon. Han er opprinnelig fra Irak
og musikken han skriver er inspirert
av tradisjoner fra gamle Mesopotamia.
Når Safaa kommer til Melahuset i
dag, har han med seg alle sine arabiske
trommer og lærer barna å spille enkle
rytmer og melodier. Og kanskje vi klarer
å lage et lite trommeorkester som spiller
noen fine barnesanger?
Alder: Passer for barn fra fire år.
Varighet: 30 – 40 min.
Forhåndspåmelding til
fantasi@mela.no. Gratis.

14

15

Lørdag
12. oktober
kl. 13
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Lørdagsfilm og popkorn
Den store stygge reven

Den som tror at det er rolig og fredelig
på landet, tar feil. Her finner du nemlig
svært hissige dyr: en rev som prøver å
være like farlig som en ulv, en kanin som
jobber som stork, og en and som vil bli
julenisse!
Den store stygge reven er en fransk
animasjonsfilm av Benjamin Renner og
Patrick Imbert, som byr på mye moro
og festlige fortellinger fra bondelandet.
Filmen har norsk tale.
Vi spanderer popkorn!
Alder: Passer for hele familien.
Varighet: 70 min.
Gratis. Ingen påmelding.
Dørene åpnes kl. 12.30
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Bokåret

Onsdag
16. oktober
kl. 10 og kl. 12

2019

Arrangementet
er en del av
Bokåret2019
og støttes av
Nasjonalbiblioteket.

Mine brødre

Forfattermøte med Adel Khan Farooq
Hovedpersonen i romanen Mine brødre er en
vanlig 17-åring fra Oslo øst, som spiller fotball
og liker å feste. Gradvis blir han mer og mer
skuffa over de pakistanske foreldrene sine,
og livet kjennes stadig mer meningsløst. Når
han forelsker seg i Faiza, begynner han å lese
Koranen for å komme nærmere henne. Samtidig
blir han kjent med Abdullah, som tar ham inn i
varmen i et muslimsk brorskap, der han føler seg
hjemme og akseptert.
Adel Khan Farooq er journalist og har
jobbet sammen med Ulrik Imtiaz Rolfsen om
dokumentarfilmen Den norske islamisten. Mine
brødre er hans første ungdomsroman og er en
svært aktuell bok om radikalisering og utenforskap.
Alder: Passer for videregående skoler.
Varighet: 45 minutter.
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no. Gratis.
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23. – 27. oktober

Somalisk kulturuke

Toddobaadka dhaqanka Soomaalida

Håper vi sees!
Følg vår nettside www.mela.no
for mer informasjon.

Under somalisk kulturuke på Melahuset,
23. – 27. oktober, blir en hel dag viet barn og unge.
Det blir fine arrangementer med bl.a. tospråklige
samlingsstunder – hvor vi leser, synger og forteller
historier, på både norsk og somali.
Det er helt gratis og passer for hele familien.
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Onsdag
30. oktober
kl. 10 og kl. 12

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 fire år.
Varighet: Cirka 45 minutter.
Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no
Gratis.
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Lørdag
9. november
kl. 13-16

Family Reggae Disco

Dans og moro for hele familien
Nok en gang blir Melahusets største sal fylt
med fine, chille reggaerytmer, når Family Reggae
Disco kommer på besøk.
Det er DJ Dominic Reuben som sammen med
Oslos yngste selecta, Lila Gold, sørger for topp
stemning.
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Her kan man danse, se på sjonglering og få
ansiktsmaling – og det passer for hele familien.

Alder: Passer for hele familien.
Varighet: Kl. 13-16
Gratis. Ingen påmelding.
Dørene åpnes kl. 12.30
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Onsdag
13. november
kl. 10 og kl. 12

Sirkeline og Coco reiser til Afrika
En konsert med Moussa Diallo mfl.

Du kjenner kanskje til den lille jenta Sirkeline,
med svart, stritt hår og prikkete rød kjole? Hun
er venn med prinsesse Coco og et lite neshorn,
og sammen finner de på mye moro. Denne
gangen legger de ut på en eventyrlig reise til
Afrika.
Moussa Diallo er musikkstjerne fra Danmark
og Mali, og har med sitt velkjente talent for
rytmisk komposisjon og historiefortelling, lagd
en herlig plate om Sirkelines univers.
Bli med på konserten i dag. Diallo har med seg
Sidiki Camara, verdenskjent perkusjonist fra
Mali og Norge, og den danske gitar-virtuosen,
Preben Carlsen.
Alder: Passer for 1. og 2. trinn.
Varighet: 40 minutter.
Påmelding til fantasi@mela.no. Gratis.
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Onsdag
20. november
kl. 10

Ulv i fåreklær
Film og popkorn
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Anbefales for barn fra fire år.
Filmen har norsk tale og varer i cirka 70 min.
Gratis.

I en magisk landsby langt borte, blant grønne
enger, lever en flokk med bekymringsløse sauer.
Sauenes rolige og bedagelige liv får
en brå slutt når en flokk ulver
slår seg ned i nærheten.
Mens sauene prøver å finne
ut hvordan de skal leve med
sine nye naboer, er ulvene i
ferd med å velge en ny leder.
Favoritt er tullebukken
Grey, som tar utfordringen
med å bevise for alle at
han kan bli en god leder.
Men Grey har et lite uhell
på veien: han får i seg en
magisk gift og ender opp i
kroppen til en sauebukk.
Spørsmålet er: Kan sau og ulv
leve sammen i fred og
vennskapelighet?
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Onsdag
27. november
kl. 10 og kl. 12

Spor av dråper og røde nebb
En konsertforestilling

«Det var en gang en liten kolibri
som prøvde å slukke en hel
skogbrann med små vanndråper
den fraktet i nebbet sitt.»
Slik begynner denne magiske
konsertforestillingen som er full av jazztoner
og afrokaribiske rytmer. Vi får tre musikere
på besøk i dag: brasilianske Lius Baruch på
perkusjon, cubanske Alejandro Gispert på bass
og norske
Jørn Erik Ahlsen på gitar. Og så har de med seg
en som forteller de fineste historier om det å
sette spor og å være ulik.
Alder: Passer for 3. og 4. trinn.
Varighet: 40 minutter.
Påmelding til fantasi@mela.no. Gratis.
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Torsdag
10. oktober,
14. november
og 12. desember

Springbrett for kreativitet
Av og for ungdommer

Utvalgte torsdager denne høsten inviterer
Melahuset og Fargespill-Oslo til kreative
verksteder for deg i alderen 15-18 år. Disse
arrangeres av og for ungdommer som ønsker å
møte folk som driver med det samme som dem,
enten det gjelder dans, musikk, tekstskriving,
foto, musikk, teater eller åpen mikrofon. Eller
kanskje noe helt annet kreativt og kunstnerisk?
Her kan man utfolde seg, vise seg fram, bli kjent
med nye folk og ha det gøy.
Det er helt gratis å delta og vi spanderer maten.
Mer informasjon kommer på www.mela.no

Arrangør: Melahuset og Fargespill-Oslo
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Kalenderoversikt

Høst 2019

September
7. september
11.september
19. september
24. september

kl. 13
kl.10 og 12
kl.10 og 12
kl.10 og 12

Lørdagsfilm. Kirikou og trollkvinnen
Albert Åberg på polsk og norsk
Ulla. Lesestund med Marianne Sundal
Dette er ikke oss. Med Neda Alaei

Oktober
2. oktober kl. 10 og 12
9. oktober kl. 10 og 12
10. oktober kl. 16
12. oktober kl. 13
16. oktober kl. 10 og 12
23. - 27. oktober
30. oktober kl. 10 og 12

Den fabelaktige kalebass
Trommekurs med Safaa Al-Saadi
Springbrett for kreativitet
Lørdagsfilm. Den store stygge reven
Mine brødre. Med Adel Khan Farooq
Somalisk kulturuke
MiniAfrika. Med Raymond Sereba

Stor takk for støtte går til:

November
9. november
13. november
14. november
20. november
27. november

Reggea Family Disco
Sirkeline og Coco reiser til Afrika
Springbrett for kreativitet
Ulv i fåreklær. Film og popkorn
Spor av dråper og røde nebb

Redaktør: Khalid Salimi
Programansvarlig, Barn og unge: Biljana Kovacevic
Grafisk designer: Randall Villalobos
Trykkeri: Postklart Distribusjon AS
Programmet er trykket med forbehold om endringer.

kl. 13 - 16
kl. 10 og 12
kl. 16
kl. 10 og 12
kl. 10 og 12

Desember
12. desember kl. 16

Springbrett for kreativitet

Bokåret

2019

Programhefte MelaFantasi året rundt | Høst 2019

Mariboes gate 8, 0183 Oslo.
E-post: fantasi@mela.no
Tlf. 22 20 96 90
www.mela.no
© Mela 2019
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