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ÅRETS
SKUMLESTE

UKE!

21.-30.

OKTOBER

Kongsberg Vitensenter
Kongsberg bibliotek
Kongsberg musikkteater
Krona kino
Ung kultur



Bli med på forfattermøte når selveste Thomas Enger kommer til
Kongsberg! Kongsberg bibliotek, Oppveksttjenesten i Kongsberg

kommune og Kongsberg Musikkteater samarbeider om å tilby 9. og 10.
trinn et forfatterbesøk, der krimboka Killerinstinkt er i fokus. Vi kan love

både uhygge og moro!
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Har du et killerinstinkt?

Årets skumleste hørespill - Premiere

Hvor? Kongsberg bibliotek
Når? Torsdag 27. oktober kl. 19-21

«Tenk om det ligger noen bak buskene der. Noen som ser oss, som hører oss, og som
følger etter oss. Noen som egentlig ikke er i live…»

Ja, vi bare finner på! Men det kan være moro, det også. Spøkelseskveld
er for deg som liker og tåler å bli skremt, og som er mellom 9 og 11 år.
Påmelding til gavin.baker@kongsberg.kommune.no innen 18. oktober. 

NB! Begrensa antall plasser!
 

I høstferien hadde vi ungdomsverksted hos oss, og da blei det laga
hørespill! Nå skal vi få høre resultatene. Hvis vi tør… 

Vi byr på lett servering og forhåpentligvis litt guffen stemning!
 

På skaperverksted blir det halloweentema!
 Vi lager dekorasjoner og kostymer, og du kan lære om teatersminke, sår og teaterblod.
Du må ha begynt i 5. klasse for å komme på skaperverksted alene, ellers må du ha følge

av en voksen.

Skaperverksted i uke 43. 
Hvor? Kongsberg vitensenter

Når? Onsdag 26. oktober kl. 13:30 - 16:00
Torsdag 27. oktober kl. 18:00 - 20:30

Hvor? Kongsberg Musikkteater
Når? Torsdag 27. oktober kl. 10:00 og 12:00

Hvor? Kongsberg bibliotek
Når? Torsdag 27. oktober kl. 18:00

mailto:gavin.baker@kongsberg.kommune.no


Det har vært innbrudd på Vitensenteret! Vi
trenger hjelp til å finne ut hvem som er den
skyldige. Vi undersøker åstedet for spor og

ledetråder før vi sammen etterforsker
saken. Blir du med? 

Barnas lørdag:
Lørdag kl. 12:00

Vi lærer om og lager tegneserier sammen med Caroline
Nesbø Baker.

 
Temaet er monstre!

 
Passer for barn fra 8 til 11år.

Påmelding til gavin.baker@kongsberg.kommune.no
NB! Begrensa antall plasser!

Førpremiere på Vikingulven! 

Bizzypris:
50,-

Hvor? Krona kino
Når? Fredag 28. oktober

 klokka 18:30

Tegneserieverksted

Krimlab
Hvor? Kongsberg vitensenter
Når? Lørdag 29. oktober
 klokka 11:00 og 13:00

NB! Aldersgrense 15 år! 

Ungdomskafé
Hvor? Møllebakken 7
Når? Tirsdag 25. og
Torsdag 27. oktober,

kl. 14:00-21:00




