
HØSTFERIEAKTIVITETER 
 

 

 

 

 

RBU og Gjerdrum kommune inviterer til aktiviteter for 

barn og unge i høstferien <3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORPS CAMP 

Tenker du at det hadde vært gøy å prøve en klarinett, 

trompet? Eller et annen instrument? Da har du 

muligheten nå til å lære deg et instrument på tre dager!!  

Gjerdrum skolekorps arrangerer et tredagers kurs hvor 

du lærer deg et instrument. 

Bli med da vel! 

 

Ta med matpakke og drikke.  

 

Dager: Mandag til onsdag    

Tid: 10:00 – 13:00  

Sted: Gjerdrum kulturhus 

 

Alder: Fra 3.kl.  

 

Kontaktperson: Linn Sæthre 

WORKSHOP MED FORFATTER TANIA KJELDSET 

Er du god til å legge merke til tingene rundt deg? Liker 
du å skrive, eller fortelle historier? Eller synes du det 
er vanskelig? 

Hvis du svarer ja på noe av dette, er et skrivekurs midt 
i blinken for deg! Det fins nemlig ingen fasit når det 
gjelder skriving. Forfatter Tania Kjeldset vil lære deg 
flere gode triks som gjør det både gøy og spennende! 
En hyggelig bonus er at du får møte andre som også 
liker å skrive. 

 

Dager: Mandag, tirsdag og Onsdag 
Tid: 10.00 – 14.00  
Sted: Gjerdrum kulturhus 
 
Alder: 5-7.klasse 

 

 



  

 

 

  Påmelding på deltager.no åpner 28.september!! 
 

 

 

SKULPTURVERKSTED 
 
Bli med på skulpturverksted ute i skogen! Vi lager våre 
egne rare, morsomme, fargerike og fantasifulle 
blomster og planter. Vi jobber med gips og 
hønsenetting og former planter og blomster som på 
magisk vis vokser opp bak steiner og mellom trær, og 
lager en ny skog i skogen. (Det vi har laget blir del av 
vandreforestillingen på kulturnatta i Gjerdrum.)  
Skulpturverkstedet går over to/tre dager og holdes av 
billedkunstnerne Astri Tonoian og Liva Mork fra 
LANDART.  
 
Dag: Mandag, Tirsdag og onsdag. 
Tid: 10.00-15.00 
Sted: Lysdammen  
 
Alder: 2-7.klasse 
 
Kontaktperson: Liva Mork 

 

FARMEN CAMP 

I kjent farmenstil skal vi bli kjent med dyra på gården og ha 

farmen konkurranser. 

Hvor god er du i saging, hesteskokasting, 

melkespanholding og balanse? 

Høres det spennende ut? Bli med da vel 

 

Dag: Mandag og tirsdag/ 

         onsdag og torsdag 

Tid: 09.00 – 14.00 

Sted: Mogutua 8 

 

Alder: 4-7.kl 

Kontaktperson: Siv Sollie 

 

TILT-HELE GJERDRUM DANSER 

Bli med Panta Rei Danseteater sitt danseverksted. Det blir 

et kreativt verksted, hvor dere blir med på å utvikle en kort 

koreografi. Verkstedet tar utgangspunkt i 

danseteatersjangeren, hiphop og street dance med raske 

rytmer, løft og akrobatiske bevegelser. 

Dager: Mandag og tirsdag 

Tid: 11.00-14.00 

Sted: Gjerdrum kulturhus 

Alder: 4-7.klasse 

YOUNGCODERZ 

Lyst til å lære å kode, scratch programmering, 

robotics og VR programmering? 

Da er dette kurset for deg! 

Dager: Mandag, tirsdag og onsdag 

Tid: 10.00-15.00 

Sted: Gjerdrum kulturhus 

 

Alder: 3-7.klasse 


