AKTIVITET FOR SKOLE OG BARNEHAGE

Tidsreiser er spesialister på å engasjere deltakerne i lærerike og underholdende
aktiviteter. Våre tilbud gir et avbrekk fra hverdagen, en ny giv, og egner seg godt for
videre arbeid og elever med utfordringer. Prøv oss dere også!
Tidsreiser leverer opplegg til blant annet Den Kulturelle Skolesekken, bibliotekene,
SFO, FAU og Bymuseet. "Vi har hatt stor glede av besøkene, både på skolen og på Bryggen. Mye å lære for
både store og små." - Søråshøgda skole, 2. trinn
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Et bidrag til undervisningen!
Tidsreiser har både førskole- og almennlærerkompetanse i tillegg til lang erfaring med deltakende
undervisning. Vi er sikker på at vi kan bidra til både læringsutbyttet og trivsel i gruppen.

Bryggenissens jul

ET UTVALG

Bryggenissene bor i kriker og kroker mellom
husene på Bryggen, og før jul kommer de frem for
å minne folk på at de også vil ha grøt. Møt
bryggenissen Erdnis i et gamelt hus på Bryggen og
hør nissesagn fra folkloren. Kr. 2.750,-*

Tidsreiser på Bryggen
Bli med og lær om Bryggen og Bergens historie i
denne forestillingen som finner sted i de historiske
husene. Historiske fortellinger fra vikingtid til
barokken. Kr 2.750,-*

Aktivitetsdag
Vi kan engasjere hundrevis av barn og voksne i
lærerike og engasjerende aktiviteter. Ta kontakt for
nærmere samtale. Fra kr 5.000,-

Fortellerstund
Norske og internasjonale folkeeventyr, sagn, myter
og anekdoter tilpasset læremål. Fra kr 2.000,-

Eventyrspill
Bli med på et spennende og actionfylt eventyr i
skolens nærmiljø. Alle deltakere får kostyme og en
viktig plass i historien. Fra kr 5.000,-

Eventyrlig rollespill

Vi tar utgangspunkt i et passende eventyr, før fire
utvalgte blir helter i deltakernes egen historie. Med
en underholdende gjennomgang av språkets
utvikling. Kr 2.500,-

Viking/middelalderdag
Vi kommer og engasjerer barna i matlaging,
historiske leker, fortelling, aktiviteter, håndverk m.m.
Fra kr 3.000,-

*35 deltakere, rabatt ved flere forestillinger. Alle opplegg tilpasses aldersgruppen.. Kontakt: formidling@tidsreiser.no / Tlf: 91 800 565. Se også fanen Formidlere
på: www.tidsreiser.no

