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Teatergrupper for grunnskoler: 
Varighet 15 uker. Unntak oppgitt i semesterplan til høyre.  

Tirsdag 14.15: Barneteater (60min) 3.-4.trinn   

Tirsdag 16.00: Barneteater (60 min) 3.-4.trinn 

Tirsdag 17.15: Kreativt teater (45min) 1.-2.trinn. Varighet 12 uker 

Torsdag 14.15: Barneteater (60min) 5.-6.trinn.  

Torsdag 15.30: Moderne teater (60min) 12-16år 

Pris for høsten: 45min = 1875,- / 60min = 2025,- / 90min = 2250,- Kreativt teater 1500,- 
 

Kjære elever og foreldre/foresatte 

 
 Vi startet opp i høst med en flott gruppe kl 14.15 på tirsdager, men 
det er flere elever som vil være med og derfor ønsker vi å opprette en 
ny gruppe kl 16.00. Vi har noen elever på venteliste og ønsker med 
dette å invitere flere barn fra skoler i nærmiljøet til å være med på 
kjekke dramaøvelser, samt en fin forestilling på nyåret.  
Drama skaper samhold og vennskap, og her er det ingen som må sitte 
på innbytterbenken. Lurer dere på noe så ta en telefon til meg, så skal 
vi se om vi ikke kan få ditt barn opp på scenen. 
 

Mvh Atle Bøe Reinertsen, instruktør 

I 

I alle Kulturfabrikkene ønsker vi å ha ett inkluderende miljø, og all form for mobbing og 

utestenging er uakseptabelt, og vil bli tatt opp dersom det forekommer. Spilleglede og 

fellesskap skal stå i fokus. 

 

 Teaterfabrikken vokser! 
Nytt kurs for 3. og 4.klasse starter opp etter høstferien 

  

Semesterplan 
 

Uke 42:  Oppstart 

 

Uke 51: Juleferie 

 

Uke 8/23: Forestilling 

 

 

 

Teaterfabrikken er ikke 
erstatningsansvarlig for 

deltakere sine personlige 
effekter, penger eller 

verdisaker.  
 

Teaterfabrikken har ikke 
forsikringsansvar for skader 
deltakere måtte pådra seg 
på undervisningsområde 

eller i forbindelse med 
forestillinger i regi av 

Teaterfabrikken. 
 

Det blir lagt opp til størst 
mulig sikkerhet på våre 

aktiviteter, men deltakere, 
og foresatte, har selv ansvar 

for å vurdere sikkerhet og 
helse. 

 

 

Adresse:  

Meierigata 3, Bryne

 

BETALING 
Faktura for hele kurset 

sendes til e-post dere har 

oppgitt ved påmelding 

før/etter oppstart. 

INFO 
Følg gjerne Kulturbanken 

på Facebook/instagram. 

KONTAKT 
Vennligst gi beskjed om dere 

ikke møter til samling. 
atle@kulturbanken.no     

mob.: 90104255 


