
Hver  lø rdag k lokka  12 mel lom  
10 .  september  -  3 .  desember  

HØSTEN  
2022 



Lørdag 10.september 12.00 

TEATER : RUFFEN - DET 

STORE EGGRØVERIET 
med Kvadratteateret 

En forestilling fritt etter Tor Åge Bringsværd 

og Thore Hansens siste bok om sjøormen  

Ruffen. Passer for barn fra 4 år. 

Forestilling på biblioteket i Moelv 15.00 

Lørdag 17.september 12.00 

MINIKINO : OPERASJON MUMIE 

Spenningsfilm basert på den bestselgende 

barnebokserien Detektivbyrå nr. 2.  

Vises på storskjerm i Ordbruket. 

Varighet: 1 time 14 minutter. 

Alder: 6 år og oppover. 

Vises i samarbeid med  

 

Lørdag 24.september 12.00  

KONSERT : MUSIKALSKE  

ABLEGØYER 

Gry Oda, Bente og Frode byr på 

musikalske ablegøyer og lek for barn. 

De har med seg sine egne stemmer, en  

altfor stor trompet, en humørsjuk elgitar og 

tonnevis med musikkglede. 

 

 

 

 

 

Lørdag 1.oktober 12.00 - 13.30 

VERKSTED : SELVPORTRETT 
med Linda Prine 

Lær å tegne deg selv med tusj i alle  

regnbuens farger. Hvor er nesa? Hvor er  

øynene? Vil du kanskje tegne deg selv som  

en katt? Eller hund?  

Passer for barn mellom 6-10 år.  

Verkstedet har plass til 15 barn og har påmelding. 

Kontakt biblioteket for påmelding. 

62 33 64 90 / biblbrdal@ringsaker.kommune.no 

 



Lørdag 22.oktober 12.00 

PRØYSEN FOR BARN 
en del av Matlystfestivalen 

Hyggelig sang– og fortellerstund 

med formidlere fra Prøysenhuset. 

Salg av pannekaker med blåbær. 

Lørdag 15.oktober 12.00 

MINIKINO : HAKKEBAKKESKOGEN 

Familiefilm basert på den kjente og kjære  

fortellingen til Thorbjørn Egner. Vises på storskjerm  

i Ordbruket. 

Varighet: 1 time 13 minutter. 

Alder: Tillatt for alle. 

Vises i samarbeid med 

 

Lørdag 8.oktober 12.00 

TEATER : SJØRØVERØYA 
med Petter Wiik 

Dukketeater om sjørøverne som kommer til 

en øy med skatten de skal grave ned. Spilles med 

dukker og en gammeldags engelsk spilleboks. 

Passer for barn fra 3 til 10 år. 

Forestilling på biblioteket i Moelv kl. 15.00 

 

Lørdag 29.oktober 12.00 - 13.30 

VERKSTED : HØSTENS FARGER 
med Linda Prine 

Lag fargerike høstbilder av blader med  

trykk og skrapeteknikk. 

Passer for barn mellom 6-10 år.  

Verkstedet har plass til 15 barn og har påmelding.  

Kontakt biblioteket for påmelding. 

62 33 64 90 / biblbrdal@ringsaker.kommune.no 

Lørdag 5.november 12.00 

FORTELLERFORESTILLING :  

MONSTERMYTER FOR DE MINSTE  
med Mimesis Heidi Dahlsveen 

Historier om monstre basert på norske  

folkeeventyr og norrøne myter. 

Passer for barn fra 3 år. 

Forestilling på biblioteket i Moelv kl. 14.30 



Lørdag 19.november 12.00 

KONSERT : BÆSSFAR OG JE-FEST! 
med Geirr Lystrup, Roger Tallroth, Espen Leite, 

Camilla Granlien og hennes døtre Ymbjør, 

Øyvor og Eiril og niesa Vilde (på bildet) 

Sangen «Bæssfar og je» kjenner de fleste, og 

nå har Geirr Lystrup laget ei bok og ny musikk 

om forholdet mellom bestefar og barnebarn, 

med melodier fra svensk-norsk musikktradisjon.  

 

 

Lørdag 12.november 12.00 

MINIKINO : FLUMLENE 

En morsom film om de smultringformede 

«Flumlene» som reiser til framtiden og  

oppdager at de er utryddet. Nå må de  

redde rasen deres fra å forsvinne for alltid.  

Vises på storskjerm i Ordbruket. 

Varighet: 1 time 24 minutter. 

Alder: Fra 4 år 

Vises i samarbeid med  

Lørdag 26.november 12.00 

TEATER : JUL MED PRØYSEN 
med Liberman produksjoner 

En varm og tradisjonsrik forestilling med 

Alf Prøysens magiske sang– og tekstmateriale 

som handler om jula og juletradisjoner. 

Passer godt for barn fra 3 år. 

Varighet: 40 minutter 

Forestilling på biblioteket i Moelv kl. 14.00 

Lørdag 3.desember 12.00 

JULEVERKSTED 
med Linda Prine 

Bli med og lag julekort, julelapper, julefugler og  

julekakebilder fra Lindas kakejern. 

Passer for barn mellom 6-10 år.  

Verkstedet har plass til 15 barn og har påmelding.  

Kontakt biblioteket for påmelding. 

62 33 64 90 / biblbrdal@ringsaker.kommune.no 


