PROGRAM HELE DAGEN
KONSERT:

Rytmer fra
verdensrommet
Begge dager
kl. 12/14/15.30

FORESTILLING:

«Zeppelin»
Begge dager
kl. 13 / kl. 15

BALANSEKUNST:

Eskil
Rønningsbakken
Eskil Rønningsbakken er en av
verdens mest fremtredende balansekunstnere. Oppvokst på Vallset
og bopel i Peru, er Eskil nå nettopp
hjemkommet fra Kina hvor han
balanserte på Aizhai-broen. Stuntet
ble vist for over 500 mill seere på
nyhetene gjennom HuNan TV, CCTV
og Reuters i løpet av tre dager.
Eskil finner sin manesje i naturen,
men i hans øyne er prestasjoner av
liten interesse dersom det ikke blir
et vakkert eller spektakulært bilde.

Monsieur Bocamoll, Marcello (en
spansk versjon av Reodor Felgen),
og Ursus den uredde akrobat, tar
oss med tilbake til begynnelsen av
det 20. århundre da luftfarten var
i utvikling. Deres Zeppelin tar av
til publikums store overraskelse og
ingenting kan få dem til å snu. Verken storm eller tekniske problemer
kan få dem ned på bakken. Med
publikums hjelp overkommer de alle
utfordringer og de vil møte mennesker, se byer og forelske seg på deres
eventyrlige ferd ut i verden.

En stor stjernehimmel og et lite
romskip med to lekne astronauter,
er rammen for denne rytmiske romreisen. Underveis opplever rytmemakerne Baden & Holte gleder og
utfordringer. Det oppstår uenighet
i cockpiten, de blir utsatt for storm,
motorstopp og et felt av livsfarlige
asteroider kommer farende mot dem.
Plutselig er de havnet i en livsfarlig
knipe, helt alene der ute. Den eneste
som kan hjelpe er en prinsesse på en
annen planet.

HOVEDSCENEN LØRDAG 1. JUNI

HOVEDSCENEN SØNDAG 2. JUNI

Kl. 12.00
Kl. 12.05
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 12.45
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14.15
Kl. 14.30
Kl. 14.45
Kl. 15.00
Kl. 15.15
Kl. 15.30
Kl. 15.45
Kl. 16.00

Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 12.45
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14.15
Kl. 14.30
Kl. 14.45
Kl. 15.00
Kl. 15.15
Kl. 15.30
Kl. 15.45
Kl. 16.00

Anak Indonesia
Offisiell åpning av festivalen
Eskil Rønningsbakken
Dragedans
Circus Zorba
Zeppelins eventyrlige ferd
Dans fra Thailand
Sverdkamp, Hamar amatørteater
Anak Indonesia
Dans fra Thailand
Circus Zorba
Hamar Janitsjarskole
Dragedans
UKM
Kåring reisekonkurranse

Get the party started!
Indisk dans, Damini house of culture
Dans fra Thailand
Circus Zorba
Zeppelins eventyrlige ferd
Musikk fra Nepal
Sverdkamp, Hamar amatørteater
Dans fra Thailand
Indisk dans, Damini house of culture
Circus Zorba
UKM
Dans fra Peru
Dans fra Thailand
Kåring reisekonkurranse

INTERNATIONAL CHILDRENS FESTIVAL

NORSK JERNBANEMUSEUM HAMAR
1.- 2. JUNI 2013 KL. 11-17
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STOPPESTED VERDEN ØNSKER Å TAKKE VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

STØTT FESTIVALEN
Du betaler ingen inngangspenger for å oppleve festivalen, men
dersom du ønsker å gi en donasjon, tar vi imot med glede. Gi
din donasjon gjennom vinduet på vår festivalbil som står utstilt
på festivalarenaen. Vi takker for all støtte – stort og smått!
PRUT PÅ MARKEDET
Møt mennesker, tradisjoner og selgere fra ulike kulturer og land
på vår markedsplass. Her får pengene raske ben å løpe på så
prut, prut, prut! Må du betale mer enn kr. 20,- er du blitt lurt!
REISEKONKURRANSE
Alle barn som besøker årets festival kan delta i årets reisekonkurranse. Ta toget ut i verden og bli med i trekningen av
en reise for hele familien til Fredrikshavn med Stena Line og
et opphold på det subtropiske badelandet «The Reef».
Reisepass deles ut av våre verter ved festivalbilene. Du leverer
passet samme sted for å bli med i trekningen av premien som
har en verdi på kr. 2 500,-. Trekning begge dager kl. 16.
Alle barn som deltar i konkurransen får i tillegg ett års gratis
medlemskap i Stoppested Verdens forening. For mer info om
«The Reef» se www.thereef.no.

“Stor nok for de fleste
– liten nok til å bry seg”
Tlf. 62 55 55 70 •

VI VIL SE DINE BILDER FRA ÅRETS FESTIVAL!
Del dine bilder og album på veggen til Stoppestedverden på
Facebook. Du kan også dele en lenke fra album på Flickr eller
andre tjenester.
VI TAKKER OGSÅ
Embassy of Indonesia, Royal
Thai Embassy, Embassy of the
Philippines, Seaside ungdomshus, alle deltakende barnehager og grunnskoler i Hamar,
Løten, Stange og Ringsaker ,
kulturskolene i Hamar, Løten,
Stange og Ringsaker, voksenopplæringen i Hamar, Løten,
Stange og Ringsaker samt asylog transittmottak i regionen,
Flyktningtjenesten i Hamar,
Løten, Stange og Ringsaker,
IOM, Afghansk kulturforening,

Ringsaker norsk og vietnamesisk venneforening,
Vietnamesisk kunst og kultur
i Hedmark, Norsk frisør-, hudog stylistskole Hamar, Olimb
& co, Elverum folkehøgskole,
Oslo kommunale musikkskole,
Fantasiforbundet, Universitetet
i Aust-Agder, Semaforfilm,
MiniPicasso, La Baldufa, Hamar
amatørteater, Hamar janitsjarskole, Khan strings, Storhamar
H2O cup, Briskebyturneringen,
Anjazz, Mellbye Design, Printex,
Tore S. Strand, Støldal foto-

grafisk, TEGU-SPORT, Ringnes
Hamar bryggeri, Nettbuss Øst
v/Arild, Woofer AS, Hedmarksmuseet, Arne Hansen AS v/
Geir, Eidsiva v/Erik, Tegu Sport,
Nye Grønt og Godt, Coop,
Storhamar videregående skole
v/Grethe, Dagny og Runar,
Hamar orienteringsklubb og
Hamar kommune teknisk etat.

EN HELT SPESIELL TAKK
GÅR TIL
Ansatte ved Norsk Jernbanemuseum, Elever og lærere
ved Storhamar videregående skole, Artister, Aktører,
Frivillige, Festivalstab, Foad,
Emanuel, Semira, Fadumo,
Virginija, Teferi og Maryan fra
Voksenopplæringen i Hamar
og Stange. Og ikke minst
«gutta på gølvet» ved Norsk
Jernbanemuseum for fantastisk samarbeid og utsøkt
håndverk.

JUNIHAMAR
Stoppested Verden tror på samarbeid og er derfor stolte av å
inngå i dette festivalnettverket.
WWW.FACEBOOK/stoppestedverden
Bli med i vårt nettverk.

BRASIL: Stensilkunst. Bli

føles den? Hvordan beveger den seg? Med utgangspunkt i fysisk teater skal vi i dette verkstedet jobbe
med elementet vann. Anna Ree (Norge).

med inn i vår bakgård og
møt PEACETU. Han viser deg
hvordan du kan lage en tropisk
regnskog ved hjelp av litt papir
og en sprayboks! Med inspirasjon fra Brasiliansk tropicalismo
skal vi arbeide med sjablonger

ROMANIA: Sigøynerdans. Har du sett en ekte

sigøyner danse? Det gnistrer i kropp og sjel og
dansen forteller om kjærlighet, sorg, glede og livet
som nomadefolk. Familien Lakatos (Romania).

INDIA: Tabla. Dha-ge te-re-ke-

Shankar (India/Norge).

NORGE: New beginnings.

AUSTRALIA: Aboriginkunst. I Australia bor
det et urfolk som kalles aboriginer. De maler sine
fortellinger med pinner! Bildene er gjerne fortellinger og historier om deres
egen hverdag som nomadefolk,
om leirplassen, veien de gikk,
hvem de møtte underveis og
hva de spiste. Med pinner og
maling kan du fortelle din egen
historie – midt i naturen. Knut

Peru

Norge
Filippinene

Thailand
Romania

R
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Urfolkets masker

TSJEKKIA: Line. Det blir ikke

D
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DIVERSE LAND: Circus Zorba. Årets tema er

sirkus og da kan vi ikke annet enn å ha et levende
sirkus på festivalen! Ved det store teltet til Circus
Zorba kan du lære akrobatikk, prøve deg på enhjulssykkel og utfordre din høydeskrekk med stigebalanse! Circus Zorba åpner dørene både foran
og bak og inviterer publikum til å lære mer om
sirkuslivet. Guidede turer rundt manesjen tilbys i
tillegg til en rekke
verksteder i ulike
sirkusdisipliner.
Circus Zorba blir
også å se med
egne forestillinger
i Hamar 3.-5. juni.

sirkus uten line! Her kan du utforske din styrke, smidighet og
koordinasjon med en verdensvant balansekunstner. Frykt
ikke. Linen er godt plassert på
bakken, men det kan være godt
å ha en hånd å holde i! Ladislav
Kaiser (Tsjekkia).

Graffitivegg
Knertitten
Hengende
Circus Zorba
Brasil
Karnevalsmasker
paraplyer
Italia
Spania
Tsjekkia
Verdensrommet
Burma
Persia
Latvia
Australia
Indonesia

Mexico
Vietnam
Somalia
Peru
Burma
Palestina
UTESCENE

GEN

Utstillinger
Matsalg

Sirkus på tog Karnevalsbilder

Skolebarn i regionen har latt
seg rive med og laget flotte
kunstverk av gamle, avlagte,
lånte og nye paraplyer.

TA TOGET UT I VERDEN!

Museumstoget Tertitten kjører
hele dagen. Her er det trangt om
plassen så vennligst stig av når
turen er ferdig.
Mini damptoget Knertitten kjører
rundt og rundt begge dager.

SPANIA: Osadia tar hårkunst

til nye høyder. Gå ikke glipp
av disse fantastiske kunstnerne fra Spania. Forestillinger kl. 11.30, kl. 13.30 og kl.
15.30 begge dager. Studenter fra NFHS følger opp med
hårkunst for barn i etterkant.

MARKED: Møt mennesker,

tradisjoner og selgere fra ulike
kulturer og land! Dans, kunst,
musikk blir det også.
På markedsplassen får pengene
raske ben å løpe på så prut,
prut, prut! Må du betale mer
enn kr. 20,- er du blitt lurt!

FESTIVALBILEN. Her kan du få
utdelt ditt pass og delta i festivalens reisekonkurranse med reise
og opphold på «The Reef» som
premie. Her kan du også støtte
festivalen «gjennom vinduet».

Osadia & studenter ved
NFHS.

Embassy & Thai community.

FILIPPINENE: Barrio fiesta. Sol, sommer, vakre

Holte & Knut Sævik.

strender, deilig mat, hyggelige folk og KARAOKE!
Stemningen er på topp når vi feirer barrio fiesta i
Filippinene. Embassy of the Philippines.

INDONESIA: Batikk, Pocho

of Indonesia.

MAT FRA HELE VERDEN: Ved utescenen kan
du spise mat fra øst til vest og fra nord til sør.

Semaforfilm.

SIRKUS PÅ TOG: I arkivene til

Norsk Jernbanemuseum finnes
bilder av det meste. Og det meste har reist med toget. Se mer
om disse litt uvanlige gjestene i
utstillingen ved festivalkontoret.

UTSTILLINGER
ROMFOLKET I NORGE:

Fotograf Anne-Stine Johnsbråten har i flere år fulgt og
dokumentert Romfolket i Norge.
I 2012 mottok hun Fritt Ords
Honnør for sine tankevekkende
foto som har rettet søkelyset mot romfolkets situasjon i Norge.
GRAFFITIVEGG: Under festivalen i 2012 satte vi opp regionens
største graffitivegg og lot barn i
alle aldre få boltre seg med sine
egne uttrykk og farger. Resultatet
har blitt et eget kunstverk «Stoppested Verden» godt regissert av
våre venner fra «Viva la vida».

JERNBANEN SETT MED KVINNEØYNE: Søndag
2. juni Kl. 12.00 åpner sommerens utstilling ved
Norsk Jernbanemuseum. Utstillingen åpnes av
jernbanedirektør Elisabeth Enger.

PRAKTISK INFO
FESTIVALKONTOR OG MØTEPLASS:

Foajéen i gamle hovedbygg (skriv ditt
mobilnummer på barnets arm).

TOALETTER: Gamle og nye hovedbygg
og ved Spania.
BABYLAND: Stelle- og ammerom ved
Persia og Mexico.

L I TA U E N

Pocho, Pendopo og Ankring.
Det gjelder å henge med! Hva
det betyr får du vite når turen
går til Indonesia. Anak Indonesia opptrer også. Embassy

PERU: Inti Raymi.

SIRKUSBUSS: Bybuss 1 er vår sirkusbuss! Vimplene her er laget av Vang aktivitetsbarnehage og
Åker barnehage.

L AT V I A

ser at barn helst ikke vil reise
til Syden i sommerferien, de vil reise til Månen. Rytmer
fra Verdensrommet tar dem
med dit, og enda lenger kl.
12, kl. 14 og kl. 15.30 begge
dager! Peter Baden, Wetle

går til Thailand og her lærer du
mer om det fargerike landet.
Du får også lage din egen
Ramayana maske. Royal Thai

KUNST I BARNEHAGENE: Reiser du ut i
verdensrommet vil du se flotte planeter som regionens barnehager har laget. De har også laget
fargerike vimpler som pryder parken.

Vinner av reisekonkurransen trekkes begge
dager kl. 16 fra utescenen.

PA L E S T I N A

RYTMER FRA VERDENSROMMET: Undersøkelser vi-

THAILAND: Ramayana. Reisen

N O R G E

AKTIVITETER

P E R S I A

P O L E N

S V E R I G E

HENGENDE PARAPLYER:

Aktiviteter

Romfolket

Solguden skal feires litt på forskudd. Bli med på
sermonien som samler tusenvis av menneker
hvert år.
BURMA: Alenebarna. Dokumentarfilm laget for barn om
Christ Mena som kom som
enslig mindreårig flyknting til
Norge. Filmen varer i 30 min.

Tertitten
Verksteder

Sri Lanka

Nepal

T S J E K K I A

(Italia).

Kantorovics (Latvia).

K U R D I S TA N

R O M A N I A

R U S S L A N D

T H A I L A N D

ITALIA: Tissue. Høyt henger den og vakkert er
det. Aerial tissue en disiplin som krever styrke,
mot og fatning - og et lite stykke galskap. I dette
verkstedet kan du lære noen enkle grep i den
store gardinen – hvis du tør da! Simonetta Golini

man være morsom for å være
klovn? Eller bor det en klovn i
oss alle? Bli med til Latvia hvor
vi møter en ekte klovn som
viser deg hvordan du kan utvikle ditt komiske talent – bare
ved å være deg selv! Genadijs

I R A N

S U DA N

ambassade i Norge (Indonesia).

LATVIA: Å være klovn. Må

I R A K

S O M A L I A

bli sjef for den store gongen?
Eller vil du ha et lite mønster å
spille på en xylofon? Når alle får
forskjellige mønstre på de ulike
xylofonene, blir det et spennende samspill. Voksne og barn kan
lære å spille sammen. Klangen
er uvant, oppslukende og nesten transeaktig.
Det forklarer nok hvorfor musikken brukes til
begravelse og bryllup. Bli med og nyt klangen av
de store, vakre instrumentene! Den indonesiske

E R I T R E A

I TA L I A

T Y R K I A

India
Marked

INDONESIA: Gamelan. Vil du

Nordby og MiniPicasso kunst
og kulturskole (Norge).

Organization for Migration.

C O LO M B I A

I N D O N E S I A

Har du tenkt på hvordan det er å
være flyktning og måtte forlate
ditt hjemland til fordel for et helt
nytt og ukjent land? Hva vet du
om dette nye landet? I denne
flyktningleiren kan du forberede deg på din reise til ditt nye
hjemland – Norge. International

og Valmir Araújo (Brasil).

C H I L E

I N D I A

te, Dha-ge te-re-ke-te, Dha-ge
te-re-ke-te, Dhin-ta-ra-ne. Det
Indiske tablaspråket er skikkelig
tungegymnastikk! Dette instrumentet produserer komplekse
lyder som alle har sin egen tone
og spesielle navn. Hør og lær
hva Jai sin tabla forteller! Jai

– rett på veggen! Rodrigo Vitorio Lisboa Souza

B U R U N D I

N E PA L

V I E T N A M

lampe? I Persia kan du delta i en «laiv», et levende
rollespill og en form for improvisert teater. Kamel,
ånd, Aladdin – rollene er mange. I fantasien er det
ingen grenser! Fantasiforbundet (Norge).

B U R M A

F I L I P P I N E N E

V E R D E N S R O M M E T

PERSIA: 1001 natt. Hvem vil holde Aladdins

SRI LANKA: Monsun. «Jeg så ut over hustakene
mot havet - et gigantisk spjeld åpnet seg i himmelen. Et monsun hav, vilt og utemmet, hadde
spist opp stranden.» Hva er en monsun? Hvordan

U N G A R N

B U LG A R I A

M E X I C O

VERKSTEDER

B R A S I L

E T I O P I A

U G A N DA

A U S T R A L I A

M A R O K KO

A F G H A N I S TA N

S E R B I A

