
På barnfesten arrangeras kreativa  program och föreställningar. 
Barnfesten beaktar mångfald och tillgänglighet.  

Arbis har en tillgänglig ingång med automatisk dörröppnare  
vid huvudentrén. Man kan röra sig hinderfritt mellan våningarna 
med en rymlig hiss. Ledarhundar är välkomna. Punktskrift, 
tecken som stöd och teckenspråkstolkning erbjuds under 
barnfesten. Teckenspråkstolkning erbjuds 12:00-15:00*  
 
NÄR?    Lördag 14 maj 2022 klockan 11-15  
VAR?     Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3  

Evenemanget är kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.   

För mer information kontakta  
barnkultur@luckan.fi eller 0505748044 

Verkstäder och föreställningar med en starttid har ett  
begränsat antal platser. Vid barnfestens entré finns  
platsbiljetter       Programmen är ungefär 25 min långa.   
 
     Övriga program kan man delta i under hela barnfesten. 
 
11:30 & 12:30 | GÖR OCH ÄT TILLSAMMANS     
Barn och vuxna får tillsammans utforska hur råvaror  
kan kännas, dofta och smaka. Efteråt får alla äta ett litet  
mellanmål som man själv skapat. Arrangör: UngMartha.  
Våning 4, undervisningsköket. 
 
11:30 | CLOSE UP-MAGI 
Närtrolleri med trollkarlen Robert Jägerhorn.  
Arrangör: Helsingfors stads kulturtjänster &  
DUV Mellersta Nyland. Våning 1, aulan.  
 
12:00 & 14:00 | SAGA MED ALFONS ÅBERG 
En sagostund baserad på barnboken Kalas, Alfons Åberg!  
av Gunilla Bergström. Teater Kojan visar den roliga och 
överraskande sagostunden där publiken får vara med och 
delta. Arrangör: Luckan. Våning 2, festsalen. 
*Teckenspråkstolkning kl 12:00. 
 
13:00 | RIMJAM: DIKTER MED HELA KROPPEN  
Rimjam är en fantasifull lekstund med rim och ramsor, 
kryddad med drama och rörelse. I rimjam blandas barnpoesi 
och fingerramsor till en glad kompott. Arrangör: Sydkustens 
ordkonstskola. Våning 2, festsalen. *Tecken som stöd. 
 
13:30 & 14:00 | DEN MAGISKA LYKTAN  
Stig in vårt sagorum, slå er ner på vår sagomatta och spänn 
öronen. Ni får höra berättelsen om Noor och hans magiska 
lykta. En berättelse om att fira Ramadan, fastemånaden 
som avlutas med Sötsaksfesten eller Eid al Fitr i maj.  
Ad Astras nya audiosagor presentera också. Arrangör:  
Ad Astra. Vån 3, rum 33A. *Teckenspråkstolkning kl 14:00.  

FISKDAMENS FISKDAMM   
Fiska upp en skimrande överraskning ur en fiskdamm. 
Arrangör: Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Våning 2, 
caféet. 

UPPTÄCK MED SYNLIGAN  
Pussla och upptäck bilder med förstoringsglas! Du får 
också skriva ditt namn på punktskrift och lyssna på en 
saga skriven i punktskrift. Arrangör: Förbundet Finlands 
Svenska Synskadade. Våning 3, rum 31. *Punktskrift. 

NALLEKLINIK 
Hämta ditt mjukisdjur, din docka eller nalle så vi kan göra 
hälsoundersökningar. Vi syr i knappar, skriver ut recept, 
lyssnar och ger skötselråd. Arrangör: Unga Teatern. 
Våning 2, caféet. 

FOTOBOOTH  
I ett inrett rum, med en scenografi, lätt belysning och en 
ljudvärld som lockar till fantasi, får barn och familjer bli 
fotade. Arrangör: Svenska Teatern. Våning 2, rum 24. 
 
FÄRGSPRAK MED NATUREN 
Med kreativitet och naturliga vattenfärger får du  
utforska färger av råvaror från köket. Måla med figurerna 
Martha och Carl-Herman på ett gemensamt konstverk, för 
dig själv eller gör en färgglad vimpel att ta hem! Arrangör: 
Marthaförbundet & Barnavårdsföreningen. Våning 1, 
keramiksalen. 
 
DEN LILLA CIRKUSPUNKTEN 
Vill du testa på att vara en cirkusstjärna för en  
stund? Kom och testa på lätta cirkuskonster.  
Arrangör: Esbo stad / Arbis. Våning 1, gymnastiksalen. 

RAKA BANANERS MUSIKVIDEOR 
Gör åt dig en mysig hörna, skala en banan och njut  
av Raka Bananers musikvideor som visas på loop.  
Arrangör: Luckan & Raka Bananer. Våning 2, rum 23. 

PÄRLARMBAND OCH HALSBAND 
Gör ett färgglatt pärlarmband eller halsband  åt dig  
själv eller en vän! Arrangör: Helsingfors arbis.  
Våning 3, rum 33B. 

 
ARRANGÖR | Luckan tillsammans med Helsingfors arbis, 
Helsingfors stads kulturtjänster, Esbo stad / Arbis, Ad Astra, 
Marthaförbundet, Svenska Teatern, Barnavårdsföreningen, 
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, UngMartha, Teater Kojan, 
Unga Teatern, Sydkustens ordkonstskola, Raka Bananer,  
DUV Mellersta Nyland, Förbundet Finlands Svenska Synskadade 

mailto:barnkultur@luckan.fi
mailto:barnkultur@luckan.fi

