UTESCENEN alle våre verksteder vil også presenteres «on stage» i løpet av helgen

JAI SHANKAR
m. fl.

CREW KENYA

DAFA BAND

Lørdag kl. 13

Begge dager kl. 14

Begge dager kl. 15

Stoppested Verden og AnJazz
har i år samarbeidet om et spennende improvisasjonsprosjekt
hvor 11 unge musikalske talenter
fra Hedmark er gitt muligheten
til å jobbe med tablamesteren
Jai Shankar. Etter en audition har
de unge talentene deltatt i en
seminarrekke som startet under
Anjazz i begynnelsen av mai, og
som nå avsluttes med opptreden
på Stoppested Verden.

Balansekunst og akrobatikk
i særklasse! Som en del av
utviklingsprogrammet
«Outreach» – ble den norske
balansekunstneren Eskil
Rønningsbakken invitert til
Nairobi. Gruppen som utviklet
seg – Crew Kenya arbeider innovativt og fører sine tradisjoner
videre gjennom akrobatikk og
dans – på tross av de politiske
konflikter som regjerer i landet.

Ensemblet ble dannet i år 2000
med det mål å promotere klassisk
musikk fra Nepal. Gruppen består
av 3 medlemmer, anerkjent som
noen av de mest prominente
representanter for den musikalske
arven fra Nepal. Dafa Band har
nettopp avsluttet et års utveksling
med Norge hvor de har gjesteforelest og undervist ved Universitetet i Agder. Siste stoppested før returen til Nepal er her
på vår utescene.

UTESCENEN LØRDAG 29. MAI

UTESCENEN SØNDAG 30. MAI

Kl. 12.00
Kl. 12.05
Kl. 12.15
Kl. 12.20
Kl. 12.30
Kl. 13.00

Kl. 12.00
Kl. 12.20
Kl. 12.35
Kl. 13.00

Kl. 13.25
Kl. 13.45
Kl. 14.00
Kl. 14.15
Kl. 14.20
Kl. 14.35
Kl. 15.00
Kl. 15.20
Kl. 15.45

Hamar Janitsjarskole
Offisiell åpning
Crew Kenya
Anak Indonesia
Hamar Janitsjarskole
Jai Shankar og unge musikktalenter
fra Hedmark
Ringsaker Tijuanaband
Iran «on stage»: Fortellinger langs
Silkeveien m/Amir Mirzai
Crew Kenya
UKM: Elements of life
UKM: Javier Alexander Baez Santana
Anak Indonesia
Dafa band
Cuba «on stage»: m/Hamar salsaklubb
Stavanger Steel drum Band

Kl. 13.20
Kl. 13.40
Kl. 14.00
Kl. 14.15
Kl. 14.20
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 15.25
Kl. 15.40
Kl. 15.45

Gratis inngang / free entrance

Khan strings
Hildes ballettstudio
Hedemarken Barne- og Ungdomsorkester
Sapmi «on stage»: Joik m/Ante Gaup og
Harald Skullerud
Hedemarken ungdomskor
Tamilsk sang. Vasuky Jayapalan og elever
Crew Kenya m/Stange kulturskole
UKM: Simen Bjørkhaug
UKM: NEW Crew
Egypt «on stage»: Orientalsk dans
m/Madam Qadam
Dafa band
Spania «on stage»: Flamenco m/Corinne
Campos
Kitsuki
Nysirkus Bjerke

Konferansierer: Kirsti Hougen og Lola Buchengende

Festivalen som bringer
verden til deg!
Barnas internasjonale
kulturfestival 2010
29.-30. mai Kl. 11.00-16.00
Norsk Jernbanemuseum, Hamar
Alle verksteder går i intervaller gjennom hele dagen
www.stoppestedverden.no

STOPPESTED VERDEN ØNSKER Å TAKKE ALLE SAMARBEIDSPARTNERE

Stoppested Verden jobber for varig etablering
SPØRREUNDERSØKELSE
På årets festival vil det gjennomføres en spørreundersøkelse i samarbeid
med elever fra Hamar Katedralskole. Vi håper så mange som mulig tar
seg tid til å svare dersom de skulle få en slik henvendelse i festivalparken.
Du kan også svare på denne undersøkelsen via våre nettsider
www.stoppestedverden.no

JUNIHAMAR
Stoppested Verden tror på samarbeid og er derfor stolte av å inngå i et
nyetablert festivalnettverk.

Løten kommune

FACEBOOK
Bli med i vårt nettverk

VI TAKKER OGSÅ
Alle deltakende barnehager
og grunnskoler i Hamar,
Løten, Stange og Ringsaker,
Storhamar videregående
skole (Helse- og sosialfag,
Restaurant- og matfag)
Hamar katedralskole,
(Markedsføring og ledelse,
Design og håndverk), Høgskolen i Hedmark (Arkitektur
og design), Kulturskolene
i Hamar, Løten, Stange,
Ringsaker, Kongsvinger,

Elverum og Gjøvik, Den
Indonesiske ambassade
i Norge, Stange kulturskole,
Gustavas kulturfabrikk,
Global Balancing Kenya,
Sandnes kulturskole, Ungdommens kulturmønstring
(UKM), Hedmark, Hamar
Janitsjarskole, Hildes ballettstudio, Kunstner Linda Bakke,
Kvinnegruppen Buketten,
Iransk kunst- og kulturforening, Voksenopplæringen

i Hamar, Løten, Stange og
Ringsaker samt asyl- og
transittmottak i regionen,
Flyktningtjenesten i Hamar,
Løten, Stange og Ringsaker,
Storhamar H2O cup, Foreningen Juni Hamar, Mellbye
Design, Steinar Johansen
transport AS, Ringnes Hamar
bryggeri, Woofer AS, AVAB,
TEGU-SPORT, NCC AS, Kolo
Veidekke, Quality Astoria
Hotell

EN SPESIELL TAKK GÅR TIL
Ansatte ved Norsk Jernbanemuseum, Artister, Aktører
Frivillige, Festivalstab,
Deltakende elever fra voksenopplæringen i Hamar, Løten,
Stange og Ringsaker og ikke
minst «gutta på gølvet» ved
Norsk Jernbane-museum
for fantastisk samarbeid og
utsøkt håndverk.

STØTT OSS
FORENINGEN SPOR: Org. nr: 991875689

I N D O N E S I A

E G Y P T

S P A N I A

EGYPT: Orientalsk dans. I den
orientalske hule omsluttes du
av arabisk mystikk. Ikke bare
skal magen rulles, du må være
klar med hofter og armer også.
Forførende toner leder både
gutter og jenter ut på dansegulvet. Madam Qadam (Norge)
KENYA: Crew Kenya. Hva får du når du mikser
ekstrem balansekunst fra Norge med energisk
gateakrobatikk fra hjertet av Nairobi? CREW
KENYA! Du treffer dem rundt om i parken.
Crew Kenya (Kenya) og Eskil Rønningsbakken
(Norge)

SAPMI: Joik ved bålet. Hør om hvordan samene
joiker dyr, mennesker, fjell og fugler. Til og
med mygg og frosker joiker de. Du får også
høre eventyr, ritualer og om hvordan samene
bor. Ante Mikkel Gaup (Sapmi) og Harald Skullerud (Norge).
IRAN: Fortellinger langs Silkeveien. Tre inn i
mystikken og la røkelsen omfavne deg. Ritualet
skal beskytte mot onde ånder på reisen langs
Silkeveien. Persiske fortellinger har overlevd
gjennom århundrer. Amir Mirzai (Iran)

Pendopo

Nepal

Sapmi

Iran

Her er jeg 3
Spania

R
ST

Indonesia

CUBA: Fiesta de salsa! Løs opp stive hofter
og kjenn varmen i hjertet! Fra strandkaféen
blir det servert forfriskende drinker. Hamar
Salsaklubb (Norge)

A

V
ND

EG

Iransk
tehus

Trinidad
Fargeeksplosjon!

EN

Internasjonal mat

UTESCENE
Tertitten

Verksteder
Aktiviteter

Utstillinger
Vindu mot
kulturskolene

OMREISENDE MINISIRKUS
Et minisirkus som kommer til
et sted nær deg! Manesjen
blir impulsivt slått opp på sporadiske steder i festivalparken.
Her får du se sjonglering og
showing i alle varianter utført
av barn fra Nysirkus Bjerke.
ORIENTEKSPRESSEN TAFFEL Her serveres
lette forfriskninger og du kan nyte toner fra
våre unge musikere fra regionens kulturskoler.
Vertskap er Stange kulturskole.

MARKEDSPLASSEN På
markedsplassen kan alt skje!
Her treffer du alle aktørene,
hver med sitt opphav og
tradisjoner. Frister det med
et kaffe-rituale fra Etiopia?
Lyst til å lage smykker med
Buketten, eller få hånd- og
hodemassasje fra Thailand?
Eller hva med å få håret ditt
flettet på nigeriansk vis?

UTSTILLINGER
VINDU MOT KULTURSKOLENE På kulturskolene rundt om bobler og koker det, og produksjonen er høy. Resultatene kan du få et lite glimt
av hvis du kikker inn i vårt «Vindu mot kulturskolene». Deltakende skoler er: Kulturskolene i
Hamar, Stange, Løten, Ringsaker, Kongsvinger,
Elverum, Gjøvik, Gustavas kulturfabrikk og MiniPicasso kunst- og kulturskole.

TRUCK ART (Forprosjekt til 2011) gjennom
Den Kulturelle Skolesekken har elever ved
Prestrud skole og Børstad ungdomsskole
forsket på å finne paralleller mellom symbolikk
og overtro knyttet til ulike kulturer. Prosjektet
er en del av et større kunstprosjekt i forbindelse
med neste års festival.
URFOLKETS MASKER Elever fra Design og
Håndverk ved Hamar katedralskole har laget
store masker med utgangspunkt i dekoren,
fargene og formspråket til ulike urfolk.
HER ER JEG 3
Hvem er jeg? Hvem er du?
Hvem er vi? Over 1500
5-åringer i Hamar, Stange,
Løten og Ringsaker har
filosofert over disse
spørsmålene.
BYGG EN BRO Hva har vi felles av symboler og
mønstre i folkloren vår? Hvordan kan vi sette
dette sammen til et bilde? Solvang skole (Hamar),
Fagerlund skole (Ringsaker), Løten og Ådalsbruk
skole (Løten), Stange skole og Steinerskolen på
Hedemarken (Stange) har deltatt.
TOTEMPÆLER Totempælene
skal igjen få lufte seg! De er
laget av elever fra Stange
ungdomskole i regi av kunstner
Linda Bakke.

DELILÅ Omsluttet av en myk
sakkosekk synger en stemme
for deg, rolig og rytmisk: delilå, delilå, nenni, nenni, arabo,
arabo, sullan lullan... Her kan
du høre vuggesanger på 23
ulike språk. En garantert rolig,

FRA SANS OG SAMLING - NÅR LEK BLIR
LIDENSKAP Norsk Jernbanemuseum har viet
utstillingen til det lekende mennesket og viser
flott, gammelt jernbaneleketøy samlet av
voksne.
DIVERSE UTSMYKNINGER Festivalen takker:
Elever fra Steinerskolen på Hedemarken for
diverse utsmykninger. Elever på 5. trinnet ved
Kilde skole i Ringsaker for bokstaver til alle
våre plakater og bannere. Elever og lærere fra
Høgskolen i Hedmark - arkitektur og design for
dekor av diverse verksteder.

PRAKTISK INFO
FESTIVALKONTOR OG MØTEPLASS
Foajéen i gamle hovedbygg (skriv ditt
mobilnummer på barnets arm).
MAT Ved utescenen selges mat fra ulike land.
Ved gamle hovedbygg selges søtsaker fra
Orientekspressen.
TOALETTER Gamle og nye hovedbygg og ved
markedsplassen.
SPØRREUNDERSØKELSE I samarbeid med
festivalen vil elever fra Hamar Katedralskole
gjennomføre en spørreundersøkelse. Her er
det premier å hente!

I N D I A

OMREISENDE DANSETRUPP Dansere fra
Hildes ballettstudio dukker opp på de merkeligste steder. Et fargerikt bevegelsesopptrinn
du garantert møter på din søndagsvandring
gjennom festivalparken.

TERTITTEN Ta toget ut i
verden! Dette kan bli en
minnerik tur. Tut tut!
Er det trangt om plassen
kan du reise med Knertitten
litt lenger bort i parken.

vakker og rørende opplevelse. Utstillingen er
laget av kunstneren Marianne Bramsen (DK).

S O M A L I A

IRANSK TEHUS Iransk kunst- og kulturforening inviterer deg inn i tehuset hvor du kan
hvile kroppen, nyte en varm kopp te og la
blikket hvile på de vakre persiske teppene som
pryder veggene.

INTERNASJONAL MAT Eksotisk kokekunst
skal kile ganen og trigge både smaksløker
og luktesans når du får velge mellom herlige
retter fra verdens buffé. På rad og rekke ligger
salgsbodene og du kan velge å fylle magen
med mat fra bl.a. Vietnam, Thailand, Mexico,
Somalia og Tyrkia.

A F G H A N I S T A N

AKTIVITETER

UTESCENE Kontinuerlig
program hele dagen og noe
for enhver smak. Se baksiden
for mer info om programmet,
tidspunkter samt info om våre
hovedartister.

T Y R K I A

P A L E S T I N A

N I G E R I A

Nysirkus

T I B E T

L A N K A

Cuba

N O R G E

S R I

Tibet

Sansehuset

Orientekspressen

T A N Z A N I A

NORGE: Sansehuset (0-3 år). Alle sanser
stimuleres. Her skal de minste få utforske på
egenhånd, men kanskje med litt hjelp av en
voksen?

Totempæler

Delilå

Fra sans
og samling

TIBET: Lag ønskeflagg. Med inspirasjon fra
tibetansk tradisjon, kan du lage ditt eget
ønskeflagg og sende det med vinden! Knut
Nordby (Norge) og elever fra MiniPicasso
kunst- og kulturskole

Markedsplass

Urfolkets
masker
Egypt

TRINIDAD: Steel drums 
Karnevalet starter her! Ta
klubbene fatt og lær mer om
hvordan avdankede oljefat kan
produsere de mest pulserende rytmer! Ingeborg Løseth
(Norge) og Stavanger Steel
drum Band (Norge)

N E P A L

S A P M I

INDONESIA: Spill gamelan! Kanskje blir du
«sjefen» for den store gongen! I Pendopoen
utenfor kan du lage indonesisk batikk. Patrick
Shaw Iversen (Norge) og representanter fra
Den Indonesiske ambassade i Norge

NORGE: Nysirkus 
Er du nysgjerrig, glad i utfordringer og kanskje litt gal?
Nysirkus Bjerke lærer deg å
balansere, sjonglere og du får
prøve deg som tissue-artist!
Barn fra Nysirkus Bjerke
(Norge)

NORGE: Fargeeksplosjon! Sett ditt preg på
det store hvite lerretet! Mal med dobørster,
piasavakoster, vaskebørster, visper og svamper
og gi farge og form til dette frodige og helt
unike maleriet. Hilde Gustava Ovesen (Norge)

E T I O P I A

M E X I C O

Verkstedet er en del av festivalens «barn
lærer barn» satsning.

K E N Y A

V I E T N A M

E R I T R E A

SPANIA: Flamencodans 
Lær flamencoens hemmelige
rytmetriks fra Corinne! Du får
prøve deg som tyrefekter, men
ingen fare: ingen ekte tyrer
her i år, men kanskje noen nye
flamencodansere? Corinne
Campos med barn (Norge).
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