Gratis inngang / free entrance

Festivalen som
bringer verden
til deg!
Barnas
internasjonale
kulturfestival
28.-29. juni
Kl. 11.00-16.00
Alle verksteder går
i intervaller gjennom
hele dagen

FORESTILLINGER

lørdag 28. juni kl. 14
Eventyr fra jordens hjerte
Prinsesse Märtha Louise – forteller,
Amir Mirzai (Iran) - forteller
Denne forestillingen bygger på Prinsessens nye eventyrsamling, Eventyr fra
jordens hjerte. Vi blir med på en reise
rundt i verden, med både kjente og
kjære og nye og eksotiske historier, som
alle rommer magi, spenning, moral og
glede. Etter forestilling blir det boksignering i kongevogna ved det nye
hovedbygget.

www.stoppestedverden.no
søndag 29. juni kl. 14.
En matpakkeodyssé
Eugenio B. Morales (Chile) - skuespiller
Hedmark Teater presenterer denne
humoristiske forestillingen der vi bl.a.
ser hvordan man smører matpakke på
månen. Vi får et foredrag om matpakkesmøring av professor Polento og
det skal vise seg at det er mer enn mat
i matpakkekofferten til den eksentriske
professoren.
Idé, opplegg og regi: John Nyutstumo, Eugenio B.
Morales og Harald Hoaas.

VERKSTEDER
Bollywood Du trenger ikke å dra til
India for å bli en liten bollywoodstjerne!
Lavleen Kaur (India) – bollywooddans.
Navreet Kaur (India) – bollywooddans.

Stoppested Verden ønsker å takke alle våre
samarbeidspartnere. En spesiell takk går til
kultursjef Terje Halvorsen (Hamar kommune)
Andreas Dreyer (Norsk Jernbanemuseum) og
Jørn Øversveen (Hedmark fylkeskommune).
Videre takker vi alle utøvere, Hedmark teater,

Norsk Folkedans Det blir liv på tunet
med halling, sangdans og sangleiker.
Ingrid Tuko (Norge) – folkedans
Tor Borgar Fosnes (Norge) – torader

Gamelan Bli med å spille på Gamelaninstrumentene, og kanskje blir du
«sjefen» for den store gongen!
Metallofoner, xylofoner og gonger – Lars Johansen
(Norge) og Joel Glover (Storbritannia).

Tamilsk dans Pekefinger og tommel
sammen, de andre fingrene i en vifte,
så er du klar!

Thamilini Sivalingam (Sri Lanka) – bharatanatyam
dans, Suntharamoorthy Kanesan (Sri Lanka)
– mirthangam, Subashan Kugarajah (Sri Lanka)
– vokal

Stange kulturskole, Nysirkus Bjerke, Gustavas
kulturfabrikk, Hamar bibliotek, Namibiaforeningen, Glomdalsmuseet, Presterud skole,
Steinerskolen på Hedmark, Ingeberg skole,
Storhamar skole, Fagerlund skole, barnehagene i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker,
Iransk kunst og kulturforening, Somalisk kulturforening, Kvinnegruppen Buketten, Hamar
salsaklubb, Flyktningtjenesten i Hamar, Løten
og Stange, Hamar sentrumsforening, Elverum
folkehøgskole, Bondens Marked, Løten
speidertropp, Hamar Bryggeri, NSB, Turnéorganisasjonen Hedmark, Fabelaktiv, TEGU,
Hamar media, Mesta AS, NCC AS og Quality
Hotell Astoria.
Til slutt en spesiell takk til elever og lærere
ved Voksenopplæringen Hamar og ikke
minst «gutta på gølvet» ved Norsk Jernbanemuseum, Hamar.

Capoeira Utfordre kroppen din
i blandingen av akrobatikk, kampsport
og dans!
Mestre Maclau og Grupo União na capoeira
(Brasil) – dans/akrobatikk, berimbau, perkusjon

Salsa og Beach Party
Litt hardtrening på noen enkle trinn
og siden åpent dansegulv for alle
danseglade. Mellom øktene sørger
Hamar Salsaklubb for at du får den
beste oppvartning i vårt «beachparty».
Làzaro Izquierdo Gòmez (Cuba) - dans
Anne Kvaale (Norge) - dans

Samba batuque Tre generasjoner
står klar til å ta deg i mot, gi deg et
instrument og en stemme å synge.
Eller kanskje du bare vil danse til
sambarytmene…

Perkusjon: Alfredo Bessa (Brasil), Gustavo Pollastri
(Argentina), Guilherme Camara (Brasil), Victor
Pollastri (Argentina/Norge)
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Drager Lag og fly din egen drage!
Lær av en verdensmester!

Ajaz Ul Haq (Pakistan) – dragebygging og flyging

Sirkusteknikk Velkommen til sirkusteltet! Det bugner av kjegler, baller og
stylter…
Sergio Pilar (Brasil) – sirkusartist
Soraya Vieira (Brasil) - sambadanserinne
Utøvere fra Nysirkus Bjerke deltar også.
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Andre aktiviteter
Under stjerNEne Og natten smyger
på… Skummelt? Bare litt! Aller mest
vakkert. Heliane Rinke har lekt med lyder
og stemninger fra verdens netter.
Bokhulen Hamar bibliotek viser barnebøker fra ulike kulturer og språk. Se også
utstillingen «Den magiske kappen».
Markedsplassen Møt håndverkstradisjoner og mattradisjoner fra ulike kulturer!
Hårfletting, hennamaling og smykkelaging. Buketten og elever fra Voksenopplæringen Hamar inviterer deg inn.
Fra lefse til berberi Trodde du
Norge var det eneste landet som laget
lefse og flatbrød? Tro igjen og nyt
smakene! Iransk kunst og kulturforening,
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Praktisk info
Toaletter
Gamle og nye hovedbygg.
Festivalkontor og møteplass
Foajeen i gamle hovedbygg (skriv
mobilnummer på barnas arm).
Mat
På området serveres mat fra Thailand,
Somalia og Tyrkia.
I Orientekspressen serveres søtsaker i
regi av Hamar Janitsjarskole.

Somalisk kulturforening og elever fra
Voksenopplæringen Hamar medvirker.
Knyt en sari Flerkulturelt senter/Glomdalsmuseet viser festdrakter fra ulike
kulturer og hjelper deg på med sarien.

Utstillinger
Her er jeg! Over 600 portretter laget
av 5-åringer i Stange, Løten, Ringsaker
og Hamar.
Tepper fra Iran Iransk kunst og
kulturforening inviterer til musikk og
kultur i fjellkafeen.
Bygg en bro Barneskoler i Hamar og
Stange presenterer ord og bilder til etter
tanke.

Fotografier fra Namibia Namibiaforeningen viser et blikk inn i Namibisk
hverdag.
Fra sans og samling – når lek blir
lidenskap. Se leker fra bestefars barndom!
Det er fali� det og Ordbygger�n
Gustavas Kulturfabrikk presenterer disse
utstillingene om kommunikasjon.
Det flerkulturelle Hedmark Flerkulturelt senter/Glomdalsmuseet gir oss
et innblikk i det flerkulturelle Hedmark.
Tertitten går gjennom parken hele
dagen. Mini damptoget Knertitten er
også i rute.
musikanter Nematollah Rahimi,
trommegruppa fra Burundi/Stange,
Salahedin Memarzadeh og elever fra
Stange kulturskole.

