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Kjære publikum! 

I mars 2020 ble Melahusets barne- og 
ungdomssatsing satt på pause på grunn av 
pandemien. Før det hadde vi gjennomført mer 

enn 70 ulike arrangementer og nærmere 7000 
barn hadde deltatt på forskjellige aktiviteter. 
Tilbakemeldingene var overveldende. 

Derfor har det vært vanskelig for oss de siste to 
årene å ikke kunne tilby et innholdsrikt program 
for barn, noe vi gjerne vil ha som tradisjon på 
Melahuset. Det har vært stor etterspørsel fra både 
barn og foreldre og vi kan nå med stor glede dele 
at barn og unge igjen inviteres til fysisk oppmøte på 
Melahuset. 

Vi har et kjempefint program for dere og ser frem til 
et hyggelig møtested, der tusenvis av barn og unge 
kan føle seg som hjemme og ha det gøy. 

Tusen takk til dere som har tatt turen til oss tidligere 
– det setter vi stor pris på! 

Og: Hjertelig velkommen til alle som ennå ikke har 
vært her! Ta en titt på programmet og kom innom.

Vel møtt!
Gabriel Correa

Prosjekt-og arrangementsansvarlig
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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: 4 år og oppover
Varighet: ca. 45 minutter

Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no 

Gratis!

 Onsdag 21. september | kl. 10 og kl. 12



Foto: LarsOpstad
6 7

| Barnehager

Hjem
- av Ida Frisch 
En undrende figurteaterforestilling 
om hvor vi føler oss hjemme og hva et 
hjem egentlig er. 

Vilje har verdens beste hus. Det passer 
henne perfekt på alle måter. Her har hun 
sengen sin, tingene sine, her ser hun alle 
soloppgangene og teller stjernene. 

En dag kommer det noen og tar over hele 
huset, og Vilje blir nødt til å finne et nytt 
sted å bo. Men hvordan i all verden skal hun 
bo om ikke i et hus, hvor er hjemme nå?

Alder: 4 år og oppover
Varighet: ca. 30 minutter

Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no 

 Onsdag 19. oktober | kl. 10 og kl. 12
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Gitartid med Sikia 
Dans– og musikkforestilling 

Sikia er en dansende gitarist og gitaren 
hennes er som en trofast bestevenn. 

Når hun spiller, er det som om fingrene 
løper over strengene, og melodiene 
sammen med rytmene tar form. 

De forteller finurlige hemmeligheter til 
hverandre som kun gitaren forstår seg på. 
Det forunderlige samspillet blir en lek.  Men 
hvordan ble de venner?  

Alder: 4 år og oppover
Varighet: ca. 45 minutter

Forhåndspåmelding til fantasi@mela.no 
Gratis!

 Onsdag 26. oktober | 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: 4 år og oppover
Varighet: ca. 45 min utter

Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no 

Gratis!
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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 
blir 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: 4 år og oppover
Varighet: 30 minutter 

Forhåndspåmelding til
fantasi@mela.no Gratis!

 Onsdag 09. november | kl. 10 og kl. 12
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Igor & Fetterne 
Igor, Elvis, Almir og Daniel 

“De 4 fe3ene” er alle profesjonelle musikere 
og gode venner. De er kjent for å endevende 
norske nasjonalskatter og synge om etnisk 
minoritetskap på en humoristisk måte.

Med bøtter av egenerfaringer i ryggsekken 
formidler de kunnskap om reker, lutefisk, 
nisser på tunet, pollen, og dyp snø. Skjeve 
rytmer, godt humør, og morsomme 
historier om Ali Baba, Baba Lille Lam, Lille 
fetter Eddy Yerkov, Mikha Ilrev, Shimshiri 
Omshimshiri, mm.

Gled deg til en halvtime med skjeve rytmer, 
glitrende spill, store smil og balkansk 
galskap.

Alder: 4 år og oppover
Varighet: ca. 30 minutter

Forhåndspåmelding til 
fantasi@mela.no 

Gratis!

 Tirsdag 29. november | kl. 10 og kl. 12
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Kalenderoversikt
Høst 2022

September 
21. sep. • kl. 10 og 12 Plopp

Oktober 
19. okt. • kl. 10 og 12  Ida Frisch
26. okt. • kl. 10 og 12  Sikia

November
08. nov • kl. 10 og 12  Sarah og Sidiki
09. nov • kl. 10 og 12 Beatur og Taro
29. nov • kl. 10 og 12 Igor & Fetterne
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