
 
 

VI TAKKER OGSÅ 
Den Indonesiske ambassade 
i Norge, Den Guatemalske 
ambassade i Norge, Den 
Vietnamesiske ambassade 
i Norge, de fire ordførerne 
i Hamarregionen, Damini 
House of Culture, Storhamar 
videregående skole, alle 
deltakende barnehager og 
grunnskoler i Hamar, Løten, 
Stange og Ringsaker, Kultur-
skolene i Hamar, Løten, 
Stange og Ringsaker, Stange
kulturskole, Gustavas kultur-

fabrikk, Kvinnegruppen 
Buketten, Iransk kunst- og 
kulturforening, Voksenopp-
læringen i Hamar, Løten, 
Stange og Ringsaker samt 
asyl- og transittmottak i 
regionen, Flyktningtjenesten 
i Hamar, Løten, Stange og 
Ringsaker, Fylkesmannen 
i Hedmark, Actic, Espern, 
Jorge Luis Chacon, Ringsaker 
danseklubb, Treningskom-
paniet Hamar, Garderekrutter 
fra Terningmoen, Storhamar 
Dragons A-laget, Storhamar 

H2O cup, Foreningen Juni 
Hamar, Mellbye Design, Tore 
Strand, Mark Bric Display AS, 
Øyhovden trading, Quality
Astoria hotell, Ramirent, 
Hedmarksmuseet, Staur gård, 
Bislet bilutleie, Toneheim 
folkehøgskole, Atlungstad 
Golf, Steinar Johansen 
transport AS, Ringnes Hamar 
bryggeri, Woofer AS, NCC AS, 
Kolo Veidekke.

EN HELT SPESIELL TAKK 
GÅR TIL
Ansatte ved Norsk Jernbane-
museum, Artister, Aktører, 
Frivillige, Festivalstab, 
Deltakende elever fra voksen-
opplæringen i Hamar, Løten, 
Stange og Ringsaker.

Og ikke minst «gutta på 
gølvet» ved Norsk Jernbane-
museum for fantastisk 
samarbeid og utsøkt håndverk.

kl. 12.00

kl. 12.05
kl. 12.15
kl. 12.25
kl. 12.30
kl. 12.45
kl. 13.05
kl. 13.15
kl. 13.40
kl. 14.00

kl. 14.25
kl. 14.50
kl. 15.00
kl. 15.15

kl. 12.00
kl. 12.15
kl. 12.25
kl. 12.30
kl. 13.30
kl. 14.30
kl. 14.50
kl. 15.00

Marimbagruppen fra 
Bærum kulturskole
Offisiell åpning
Hope Masike med venner
Burmesisk nyttårsprosesjon
Anak Indonesia
Khans Strings
Brasil «on stage»
Burmesisk dans
India «on stage»
Det rullende gresskar og 
andre persiske eventyr
Anak Indonesia
Burmesisk nyttårsprosesjon
Crew Kenya
Argentina «on stage»

Hope Masike & Sheila Massunge
Khans Strings
Burmesisk nyttårsprosesjon
Fra Buenos Aires til Rio
Guinness rekordforsøk
Sambafest
Burmesisk nyttårsprosesjon
Egypt «on stage»

UTESCENEN SØNDAG 29. MAIUTESCENEN LØRDAG 28. MAI

VEGARD 
«SHORT-CUT» 
OLSEN 
Hovedscenen 
begge dager

FRA 
BUENOS AIRES TIL 
RIO 
Søndag kl. 12:3O

GUINNESS 
VERDENS-
REKORDFORSØK 
I ZUMBA
Søndag kl. 13:3O

STOPPESTED VERDEN ØNSKER Å TAKKE ALLE SAMARBEIDSPARTNERE

Vegard «Short-Cut» Olsen omtaler 
seg selv som programleder, artist, 
pendler, livsnyter, konferansier og 
altmuligmann. Han passer der-
for perfekt inn i «festivalen med det 
rare i». Kjent fra NRKs VG-lista Topp 
20, Blender, Barnas Supershow og 
nå senest Migrapolis, er Vegard 
godt rustet til å lede det hele som 
konferansier på festivalens hoved-
scene.

En brasiliansk og to norske 
musikere tar publikum med på 
en rytmisk reise fra Argentina til 
Brasil. Publikum får blant annet 
oppleve spennende eventyr, høre 
lidenskapelig tango (Milonga 
Del Angel), og danse til energiske 
sambarytmer med allsang (Mas 
Que Nada). Alt formidla med ekte 
søramerikansk spilleglede! 
Utøverne er perkusjonisten Celio 
de Carvalho, pianist André Bongard 
og trom-bonespilleren Kristoffer 
Kompen.

Stoppested Verden er i år offisielt 
godkjent som arena for Guinness 
rekordforsøk i Zumba! Zumba 
har blitt en sterkt voksende trend 
internasjonalt. En av grunnene til 
den enorme populariteten skyldes 
et enkelt program de fleste kan 
mestre, og Zumba er dermed en 
morsom og forfriskende sunn 
aktivitet som appellerer til både 
barn og voksne. Verdensrekord-
forsøket er et unikt samarbeid 
med regionens treningssentre og 
Zumbainstruktører som gjennom 
hele festivalhelgen vil arrangere 
Zumba-klasser.

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

INTERNATIONAL CHILDRENS FESTIVAL

NORSK JERNBANEMUSEUM HAMAR
28.-29. MAI  KL. 11-17

PROGRAM GRATIS 

INNGANG  

FREE 

ENTRANCE

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM AV VÅR FORENING?
Vi inviterer barn og voksne til å tegne et gratis medlemskap 
i vår forening. På denne måten kan du følge festivalens arbeid 
og få informasjon om fremtidige prosjekter. Interessert?
Send e-post til medlem@stoppestedverden.no.    

 
JUNIHAMAR
Stoppested Verden tror på samarbeid og er derfor stolte av å 
inngå i festivalnettverket.
 

FACEBOOK
Bli med i vårt nettverk

STØTT OSS

FORENINGEN SPOR: Org. nr: 991875689

Løten kommune

Konferansier: Vegard «Short-Cut» Olsen
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Totempæler

Her er jeg

Crew Kenya

Grønland
(Oslo)

UTESCENE

Bygg en bro
Vietnam

Iran

Argentina

Marked

Orienten taffel
Drømmenes hager

Vindu mot 
kulturskolene

Lyd og lys
installasjon

Guatemala
Brasil

IndonesiaTibet

Norge
Egypt

Zimbabwe
Zumba& 
recovery 
zone

Japan

Mexico
         Tyrkia
                 Norge
                      Vietnam
                           Somalia
                              Thailand

Truck Art

India

Burma

Aktiviteter
Verksteder
Utstillinger
Salg av mat
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DIVERSE UTSMYKNINGER. 
Stange barneskole har laget 
alle bokstavene som pryder 
skiltene våre. Mottaksklassen 
på Børstad ungdomsskole 
har laget de flotte Japanske 
tapetene.

Velkomstklassen på Prestrud skole har laget 
tegningen som pryder Burma.
Hamar Montessori skole har laget tapetene 
«Verdens gater» og «Verdens masker».
Våre kjempejordbær er laget av 8. klasse ved 
Steinerskolen på Hedemarken og Palermo, 
Hagen oppvekstsenter, Hedemarken friskole 
og Stenby skole.

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 Orient-
ekspressen. 

TOALETTER. Gamle og nye hovedbygg og ved 
markedsplassen.

VERKSTEDER 
ARGENTINA: Tango. I vår 
Argentinske milonga starter 
det hele med en klem. Så fører 
Tangomusikken danserne videre 
rundt ringen. Silje Husemoen 
(Norge) og Patrick Andersson 
(Sverige)

IRAN: Eventyrriket Persia
«Det rullende gresskaret» og «Kakkerlakken som 
gikk tom for ull» er en av mange fortellinger fra 
eventyrriket Persia. Eventyr fortelles med rytmer 
og musikk. I tehuset inviterer Iransk kunst- og kul-
turforening på en varm kopp te og smakebiter fra 
iransk nyttårsfering. Nima Hajiri og Mohammad 
Mirzazadeh (Iran)

INDIA: Bollywooddans. Du trenger ikke å dra til 
India for å bli en liten bollywoodstjerne! 
Richa lærer deg typiske bollywoodtrinn og forteller 
deg nok noen historier… 
Richa Chandra (India)

BRASIL: Verdens rytmer. Kjenner du beaten? 
Øker pulsen? Dette er et musikkverksted som leker 
med rytme og lyder – bare hør? Célio de Carvalho 
(Brasil)

EGYPT: Orientalsk dans. Det glitrer i paljetter, du 
kjenner fotsålene mot det orientalske teppet og 
de forførende tonene leder deg ut på dansegulvet. 
Ikke bare skal magen rulles, du må være klar med 
hofter og armer også. Karina Pavlova (Russland)

TIBET: Send ønsker med 
vinden! Ser du stupaen? 
I Tibet maler man flagg med 
lykkebringende ønsker som 
henges opp på snorer. Når 
vinden tar tak spres ønskene 
utover verden. Knut Nordby og 
elever fra MiniPicasso kunst 
og kulturskole

NORGE: Halling. Nakkespretter, krukinger, hode-
stifter og rundkast! Men ikke av det farlige slaget. 
Hallingdans er en morsom utfordring for hele  

familien. Anders Aasberg (hallingdanser) og 
Jon Brodal (spelemann)

INDONESIA: Spill gamelan! Kanskje blir du 
«sjefen» for den store gongen! I hagen utenfor 
kan du se Wayang – indonesisk skyggeteater og 
lage batikk. Patrick Shaw Iversen (USA), Lars 
Johansen (Norge) og representanter fra den 
Indonesiske ambassade

ZIMBABWE: Spill marimba!** 
Fra Zimbabwe strømmer tonene 
fra den livlige marimbaen. Her 
er det mulig for nybegyn-
nere og viderekommende å 
spille sammen. Renate Alsing 
(Norge) og elever fra Bærum 
kulturskole (Norge) 

JAPAN: Senbazuru. Vi skal kle Senbazuru-treet 
med 1000 traner – en symbolsk handling i solidari-
tet med det Japanske folk. Med kyndig veileding vil 
du lære ekte origami. Vertskap er den int. kvinne-
gruppen Buketten og Line Langballe (Norge)

GRØNLAND (Oslo): Family Reggae Disco
Oppskriften er enkel. Musikk og sjonglering for 
alle med er en flott kombinasjon for hele familien 
- uansett alder. Prøv deg også som DJ! Dominic 
Wilson (Nordic Black theatre) og Leon 
Jungreuthmayer (Spinn Sirkus)

KENYA: Crew Kenya med 
venner. Er du eventyrlysten og 
vil utforske kroppens mulighe-
ter, ja da er dette aktiviteten for 
deg! Gutta fra Nairobi er tilbake 
denne gang med venner. Crew 
Kenya (Kenya/Uganda), Hope 
Masike (Zimbabwe) og Sheila 
Masunge (Mosambik)

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

AKTIVITETER
TERTITTEN: Ta toget ut i verden! 

ORIENTEN TAFFEL: Her serveres lette for-
friskninger og du kan nyte toner fra våre unge 
musikere fra regionens kulturskoler. Vertskap er 
Stange kulturskole.

MUSIKKPAVILJONG: Ta turen 
til vår oase ved fontenen og 
opplev klassisk indisk-
pakistansk musikk fremført av 
Khans Strings. 
Selve paviljongen er et kunst-
verk i seg selv laget av studenter 
ved Høgskolen i Hedmark.

MARKED: Møt mennesker og tradisjoner fra ulike 
kulturer! Dans, kunst, smaksopplevelser m.m. 

GUATEMALA: Allehelgensdag og Mayakultur. 
1. november flyr dragene høyt over kirkegårdene 
i Santiago Sacatepéquez. Gravene pyntes og 
familiene samles til et helt spesielt måltid på 
«Dia de los muertos». Lær litt om den vakre tradi-
sjonen og få vite hvilket Mayasymbol du tilhører. 
Vertskap er Guatemalas ambassade i Norge.

BURMA: Nyttårsfeiring. Heng deg på når 
Burmesisk kulturforening marsjerer gjennom parken. 
Ikke vær redd for å bli våt! Vannet er bare rensende 
og gjør deg god som ny og klar for et nytt år. 

VIETNAM: Apekattbro og bambusdans. Du blir 
tatt godt i mot i vår vietnamesiske landsby. Møt 
det varme, smilende og stolte folket som serverer 

norsk. Regionenes barnehager har også laget sine 
«barriletes» om enn i litt mindre format.

VINDU MOT KULTURSKOLENE. Produksjonen er 
høy på regionens kulturskoler. Resultatene kan du 
få et lite glimt av hvis du kikker inn i vårt «Vindu 
mot kulturskolene». Deltakende skoler er: Kultur-
skolene i Hamar, Stange, Løten, Gustavas kulturfabrikk 
og MiniPicasso kunst og kulturskole.

TRUCK ART. Studenter ved Høgskolen i Hedmark 
har denne våren utforsket den Pakistanske kunst-
formen kjent som «Truck art» og forsket på hvilke 
paralleller man kan trekke mellom dette og symbol-
bruk, farger, mønstre m.m. i andre kulturer 
f.eks den norske, den somaliske m. fl.

LYD OG LYSINSTALLASJON. Tar du turen innom 
festivalkontoret kan du møte både apekatter og 
kuer. Studenter fra Høgskolen i Hedmark har laget 
et sanserom som tar deg med på en reise fra junge-
len til fjellene og fra nord til sør.

HER ER JEG. Over 1500 5-åringer i Hamar, Stange, 
Løten og Ringsaker har i de siste 3 årene deltatt i et 
kunstprosjekt i regi av Stoppested Verden. Resulta-
tet «Her er jeg» kan sees på festivalen.

BYGG EN BRO. Stoppested Verden tror at det 
å bygge bro mellom mennesker og kulturer er 
med på å skape en bedre verden å leve i. Over 
500 skoleelever har deltatt i kunstprosjektet 
«Bygg en bro».

TOTEM. På «Stoppested Verden» har totempælene 
luftet seg og vært et populært innslag for både små 
og store. De er laget elever fra Stange ungdom-
skole i regi av kunstner Linda Bakke. 

tradisjonelle bønnekaker til alle besøkende. 
Representanter fra den vietnamesiske ambassade 
lærer barna bambusdans.

FUDOSHINKAN HAMAR AIKIDO: Reis til Japan 
og lær mer om den japanske kampkunsten Aikido.

UTESCENE:.Med program begge dager.

GUINNESS REKORDFORSØK i ZUMBA: I år 
skal vi sette verdensrekord i Zumba på festivalen. 
Du kan varme opp sammen med instruktører fra 
regionenes treningssentre før vi søndag kl. 14 gjør 
vårt Guinness rekordforsøk. Møt opp!

UTSTILLINGER

DRØMMENES HAGER. 3D kunstneren Marianne 
Selsjord har gjennom 7 år skapt utstillingen 
«Drømmenes Hager». Publikum inviteres inn i en 
fargerik, surrealistisk drømmeverden der man kan 
vandre omkring i de forskjelligste hager ved hjelp 
av et gigantisk jordbær! «Drømmenes Hager» er 
en sanntids, 3D basert audiovisuell rominstalla-
sjon der farger, former, bevegelse og lyd utgjør 
en helhet.

DIA DE LOS MUERTOS. 
I Guatemala feirer man alle-
helgens dag på en litt spesiell 
måte. Dødens dag kaller de det, 
men selve dagen er langt fra 
trist. Det er en livlig og fargerik 
feiring hvor man bygger de 
tradisjonelle «barriletes gigantes» 
eller kjempedrager på godt 
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