Kultur- og fritidstilbud
for barn og familier
V Å R / S O M M E R

2 0 1 9

I denne brosjyren finner du kultur- og fritidstilbud for barn og
familier frem til og med sommeren. De fleste aktivitetene er gratis.
Noen har påmelding. Det vil komme en ny brosjyre etter sommerferien.
Trondheim folkebibliotek og Kulturenheten utgir denne brosjyren.
Du finner også tilbudene på nettsidene våre.

aktiviteter for barn

Barneuniversitetet

Populærvitenskapelige
forelesninger for barn fra 6 til 9 år.
2. mars kl 12: Verdens byggesteiner,
ved Unni Eikeseth
6. april kl 12: Verdens beste venner,
ved Trond Bollingmo
https://biblioteket.trondheim.kommune.no/
innhold/barn-og-unge/barneuniversitetet

Vikåsen barneklubb
Alder: 1. - 5. trinn
Tirsdager kl. 17.30 - 19.30
Vikåsen skole. Påmelding:

www.trondheim.kommune.no/kulturtilbudforbarn

Opplevelsesvoll

Kids - og seniorskate

Opplevelsesvoll arrangerer jevnlig
ulike kurs for barn.

www.trondheim.kommune.no/trikkestallen

4. - 6. trinn
Onsdager kl. 18.00 - 20.00
Voll gård, Gamle Jonsvannsveien 1
Pris: kr. 20,- per gang

Påmelding og mer info om alle kurs:
www.opplevelsesvoll.no

Kattem barneklubb

1. - 5. trinn
Torsdager kl. 17.30 - 19.00
Kattem skole. Påmelding:

www. trondheim.kommune.no/kulturtilbudforbarn

Alder: barn t.o.m. 7. trinn og voksne over 30 år.
Tid: tirsdager kl. 17.00 - 19.30
Sted: Trikkestallen, Mellomveien 32
Pris: kr. 50,- per gang
(gratis for barn i barnehagealder)

Parkour 4. - 7.trinn

Åpen jam, onsdager kl. 15.00-17.00
I perioden 13.2-20.3.
Trikkestallen skatepark, Mellomveien 32

www.trondheim.kommune.no/kulturtilbudforbarn

Kulturtribunen på Ranheim

Kulturtribunens Tweenies er et gratis kultur- og fritidstilbud for barn
og unge som går i 5.-7. trinn. Her kan barn og unge bli introdusert for
ulike aktiviteter og kulturuttrykk, og ha et sted å være sammen med venner.

Kulturenheten driver mange
fritidsklubber for deg som er
Tweenie (5. - 7. klasse).

Boxåpner
Torsdager kl. 17.00-20.00
Saupstadsenteret
Saupstadringen 7

Caos kulturhus
Mandager kl. 17.00-20.00
Uglavegen 8

Chappa kulturhus
Torsdager kl. 17.30 - 20.00
Charlottenlundhallen
Tunveien 21

Kattemkjelleren
Mandager kl. 17.00 - 19.30
Uståsen 2

´

www.trondheim.kommune.no/fritidsklubber

Mandager
kl 14.00 - 16.00
Tirsdager
kl 13.30 - 16.00
Onsdager
kl 13.30 - 16.00
Torsdager
kl 14.00 - 16.00
Ranheimsvegen 172

“Etter skoletid” på Saupstad bibliotek

(mest for 5.trinn på Huseby skole)
Mandager og onsdager 14.30-17.30 i 2019
Alle dager i vinterferien.
Ristunet
Mandager 17.00-20.00
Asbjørn Øverås veg 22

Lademoen Jubateater

Teatergruppe på Ranheim

4. - 7. trinn
Mandager kl. 17.30 - 19.15
Lademoen bydelshus, Østersundsgt. 1

4. - 7. trinn
Mandager kl. 17.15 - 19.15
Orangeriet, Ranheim Kulturtribune

Påmelding: trondheim.kommune.no/kulturtilbudforbarn

Påmelding: trondheim.kommune.no/kulturtilbudforbarn

aktiviteter for ungdom
Opplevelsesvoll
7.-10. trinn
Torsdager kl. 18.30-20.30
Voll gård, Gamle Jonsvannsveien.
www.opplevelsesvoll.no
Skaperloftet på ISAK
Ungdom over 16 år.
Tirsdager kl. 15.30-19.30
Kultursenteret ISAK prinsensgt 44.
www.isak.no
Bibliotekene i Trondheim
Ulike tilbud for barn og unge på hovedbiblioteket og på avdelingene rundt i byen.
Blant annet finnes det et Tweeniestilbud på
Kulturtribunen Ranheim.
tfb.no

Kulturenheten driver mange fritidsklubber for ungdom fra 8. trinn t.o.m. 17 år.
Boxåpner
Saupstadsenteret
man/ons kl. 16.30-21.30
fredager kl. 18.00- 22.30
Brakka
Sunnland Skole, Klæbuveien 211
onsdager kl.14.00-19.00

Kattemkjelleren
Utåsen 2
tir/tor kl. 17.00-21.30
lørdager kl. 18.00- 22.30
Marka fritidssenter
Vikåsen 26, Markaplassen skole
Tirsdager kl.14.15-19.00

Chappa kulturhus
Charlottenlundhallen, Tunveien 21
man/ons kl. 17.00-21.30
fredager kl. 18.00- 22.30

Ristunet
Saupstadsenteret,
tir/tor kl. 17.00-21.30
fredager kl. 18.00- 22.30

Caos kulturhus
Uglaveien 8
Tirsdager kl. 17.00 - 21.30
Fredager kl. 18.00 - 22.30
Fra 10. trinn: tor, kl. 17.00-21.30

Enter kulthurhus
Rostenhallen
man/ons kl. 14.00-18.30
Tirsdagsklubben: 17-20.30 (for alle)
Tegnspråkklubben: tor 18-22 (15-22 år)

www.trondheim.kommune.no/fritidsklubber

for familien

Familielørdager på bibliotekene

Internasjonal scene

Lørdagsbarn på Moholt bibliotek
2. februar til 13.april kl 12.00-13.00
Høytlesning eller andre aktiviteter for barn
hver lørdag fram til påske.

Lesestunder for barnehagebarn

Søndagsbarn
Hver søndag kl 13.00 fra oktober til mars
har vi et gratis tilbud til barn fra 2-8 år på
hovedbiblioteket. Denne våren har vi høytlesing, etterfulgt av et lite verksted.
Søndagsåpent på Saupstad bibliotek
20. januar til 2. juni
kl. 12.00-16.00.
Tegnesaker og lego ligger framme.

Høytlesning for barn mellom 3 og 8 år
på forskjellige språk.
Søndag 3. mars: Polsk lesestund på hovedbiblioteket
Lørdag 6. april: Tysk lesestund på hovedbiblioteket

Heimdal kl. 10.30 annenhver tirsdag i oddetallsuker
Moholt kl 10.30 annenhver tirsdag i partallsuker
Byåsen kl 10.30 annenhver tirsdag i partallsuker
Saupstad kl. 10.30 annenhver onsdag i partallsuker
Risvollan kl 10.30 annenhver fredag i partallsuker

Juba Juba - 25. og 26. mai
Kulturenheten deltar på
Juba Juba festivalen på festningen.
Kom å besøk oss!
Les mer og kjøp billett er på:
www.jubajubafestival.no

Gratis lån av tur- og sportsutstyr
Det finnes flere utlånssentraler i Trondheim som låner ut gratis tur- og sportsutstyr.
Her kan du låne det du trenger, uavhengig av hvor i byen du bor. Gå inn på
nettsiden for å lese mer om sentralene og hva slags utstyr de har:
www.trondheim.kommune.no/utstyr

Mandarinsaft
Mandarinsaft framfører låter fra sin nye cd pluss kanskje noe gammelt gull.

Andre arrangementer og aktiviteter for barn
Det foregår mye spennende i Trondheim.

Lørdag 6. april kl. 10.30
Moholt bibliotek
(Billetter via hoopla)

TRDevents: https://trdevents.no
Aktørbasen: https://organisasjoner.trondheim.kommune.no

Lørdag 6. april kl. 13.00
Byåsen bibliotek
Lørdag 13. april kl. 10.30
Saupstad bibliotek

Lørdag 27. april kl. 10.30
Risvollan bibliotek
Lørdag 27. april kl. 13.00
Ranheim bibliotek
Lørdag 4. mai kl. 13.00
Hovedbiblioteket
(Billetter via hoopla)

Lørdag 13. april kl. 13.00
Heimdal bibliotek
www.trondheim.kommune.no/familiearrangement

Kulturenheten v/Barnekultur: https://facebook.com/barnekultur
Biblioteket: https://facebook.com/trondheimfolkebibliotek

tilrettelagte aktiviteter
Kulturenheten, Barnekultur tilbyr aktiviteter og grupper basert på deltakernes
interesser og individuelle behov for tilrettelegging. Deltakelse er basert på
vedtak om tilrettelagt fritid fra Barne- og familietjenesten og kan være belagt
med egenandel.
I vår er det tilbud om klatring i Ute-hallen og dans på Kultursenteret ISAK.
Vi har også fem grupper som møtes ukentlig og finner på spennende ting
sammen.I tillegg har vi flere tilrettelagte klubber for barn og unge. Deltakerne
kommer fra hele byen. Denne våren har vi klubber på Skansen Aktivitetshus,
Gulhuset, Sommerstua og Avanti. Klubbene er forskjellige i form og innhold,
som bestemmes ut fra deltakernes ønsker og behov.
All deltakelse og bruk av hus m.m. må skje via din kontaktperson i Kulturenheten.
Ta med ledsager ved behov.
Huset i Ringvebukta
Huset er aktuelt å låne hvis man vil være i aktivitet ute i Ringvebukta. I huset er det
toalett og kjøkken.
Kanoer på Haukvatnet
Barnekultur har 3 kanoer som kan lånes.

Billetter til kamper
Barnekultur tilbyr gratisbiletter på RBK sine hjemme-kamper i Eliteserien.
Billetter er et tilbud til de som ellers ikke har mulighet til å dra på kamp.
For informasjon og bestilling av billetter: Stian Pedersen tlf: 91672715 eller
stian.pedersen@trondheim.kommune.no

sommerferietilbud
Sommervoll - uke 26, 27 og 33
Ferietilbud for barn 4. - 6. trinn på Voll gård
Sommer i Sentrum - uke 26 og 27
Ferietilbud for barn 4. - 7. trinn på Rosenborg ungdomsskole
Sommeraktiviteter på Saupstad bibliotek - uke 26-29
Ulike kreative aktiviteter, for deg fra 8 - 15 år.
Kulturtribunen på Ranheim
Sommerferietilbud for barn 5.-7. trinn.
Uke 26, mandag-torsdag kl 12.00-15.00
Uke 27, mandag-onsdag kl 12.00-15.00
Uke 32, mandag-torsdag kl 12.00-15.00
Uke 33, mandag-torsdag kl 12.00-15.00
Se våre nettsider for mer informasjon
om ferietilbud i Trondheim:
www.trondheim.kommune.no/ferie

SOMMERFERIEN

Kulturenheten
Dronningens gate 1B

https://www.trondheim.kommune.no/kulturenheten

Trondheim folkebibliotek

https://biblioteket.trondheim.kommune.no

