Velkommen til MiniUKA-15

Aktiviteter og program

MiniUKA er en barnefestival for barn og studenter, i regi av SiT Barn i samarbeid med
UKA-15. Den 15. 16. og 17. september okkuperer vi studentbyen på Moholt og lager baluba med konserter, dans, kunst, sirkus og aktiviteter for barn i alle aldre! Med et sterkt
engasjement, innsatsvilje og et brennende ønske om å skape minnerike opplevelser
for barna, har de ansatte i barnehagene jobbet i flere måneder for å sette sammen
årets program.
Det koster ingenting å være med, MiniUKA er nemlig gratis, og reklamefri!
Vi ønsker barnehager, studenter og familier velkommen til årets fineste barnehagedager midt i hjertet av studentbyen. Vi ønsker DEG velkommen!

I tillegg til konserter, dans og teater, er aktiviteter for barn en viktig del av festivalen.
Rundt omkring på festivalområdet får barna mulighet til å delta på ulike aktiviteter
som stimulerer til kreativitet og undring. Vi har byggestasjon med ReMida – senter for
kreativt gjenbruk, fortellerstund, stomp/rytmeverksted, ansiktsmaling, ball på boks,
tavler og kritt, og mye mer!
Hver dag kl.15.00 opptrer barna i våre barnehager med vårt eget kor, KoreSiT. Vi danser
til MiniUKA-sangen under åpningsseremonien hver dag!

Informasjon:
Festivalen starter kl.12.00 (dørene åpner 11.30), og området er åpent til kl.17.30. Vi har
toaletter og stelleområde, og godt vakthold ved inngangene. Hver dag kl. 15 tennes
grillene, og du er velkommen til å ta med egen grillmat og spise på festivalen. MiniUKAs festivalområde er på grøntarealet midt i Moholt studentby. Vi anbefaler å bruke
kollektivtransport. Buss 5, 36 og 66 stopper ved Moholt studentby, eller man kan også
ta buss 9 og gå av ved Moholt storsenter.

MiniMARKED
På MiniUKA har vi et MiniMARKED med salg av ulike produkter, som vi blant annet har
lagd på dugnader med foreldre og barn. Her finner dere blant annet hjemmelagde
kvalitetsprodukter som fuglekasser, stylter, perlesmykker, luer og sokker m.m. Inntektene fra salget vil som vanlig gå til årets TV-aksjon. Husk kontanter!

Vi i MiniUKA ønsker å sende en stor takk til alle
foreldre, barn, studenter, frivillige, artister, og alle andre
som har bidratt til å lage årets festival!
En uke i uka der alle er med, en uke i uka der alt kan skje!
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Festivalkunstner Mia Øquist:
Hjelp - hodet mitt er fullt av svevende vesener!
En dag da Mia våknet var hodet hennes fullt av svevende vesener. De fargerike skapningene fløy over hodet hennes, de ville ikke flytte på seg. Hva skulle hun gjøre?
Da kom det en liten stemme og hvisket inn i øret hennes: ”De svevende skapningene
kan ikke se fordi de har ikke øyne.” Det var da kunstneren fikk en idé.
Dette er en performance der barna får være med å hjelpe noen av skapningene ut på
en ny reise. Som vår egen festivalkunster er Mia på MiniUKA-området hver dag, hele
dagen. Mia Øquist er billedkunstner utdannet ved KiT, Kkh og master ved KhiB. Siden
2009 har hun jobbet med performanceproduksjoner i tillegg til mange formidlingsprosjekter for barn.

Dagsoversikt:
TIRS. 15. SEPT

12.00

12.30

STORSCENEN

MINISCENEN

Åpning med
Strindens promenadeorchester og
UKEsjef Gjertrud
Hole Kjøstolfsen

13.00
Musikksamling
med studenter fra
DMMH

14.30

Los Sin Nombre

15.00

KoreSiT

16.00

Familiekonsert med:
Foreldrebandet

Flæsk & Duppe

Arabisk dans

På området i løpet av tirsdagen:
Performance med festivalkunstner Mia Øquist. Figurteater med studenter fra DMMH
på Minimini-området.
Rytmescenen: Rytmeverksted med personale fra SiT Barn
På området i løpet av onsdagen:
Performance med festivalkunstner Mia Øquist.
Figurteater med studenter fra DMMH på Minimini-området. Sirkus med Lea Moxness.
Lesestund med Merete fra Moholt bibliotek i paviljongen kl.12.30 og 13.30.
Rytmescenen: Flamenco
På området i løpet av torsdagen:
Performance med festivalkunstner Mia Øquist, Eventyrstund med Magnus Winsvold i paviljongen. Figurteater med studenter fra DMMH på
Minimini-området.
Rytmescenen: Åpen scene

16.00

Musikksamling
med studenter fra
DMMH

Isabelle Bjørneraas

Arabisk dans
KoreSiT

Familiekonsert
med: Raindogs
duo-celebrating
Tom Waits

TOR, 17. SEPT

STORSCENEN

12.00

Åpning med Candiss

LILLESCENEN

12.30

Portrait of Africa

13.00

Barneteateret UKA

13.30

Gunnhild Sundli
m/Øyvind Smidt

Mr. Ed+SiT Happens

Musikksamling
med studenter fra
DMMH

Arabisk dans
KoreSiT

15.00
16.00

MINISCENEN

Vinkelsprinkel
teater

14.00
14.30

MINISCENEN

Breathtaking Entertainment

15.00

Bernt Smestad

Kim André Th.
Rønningen

LILLESCENEN

Åpning med
Snaustrinda Spelemannslag

14.00
14.30

Xact Dance Crew

15.30

STORSCENEN

13.30
Kor med Steinerskolen, Rotvoll +
Leo Jackson, dans

13.30

ONS. 16. SEPT

12.00

Pirum

13.00

14.00

LILLESCENEN

Familiekonsert
med: Sivert Ericson

Raindogs duo - celebrating Tom Waits

ARTISTOMTALER

Disse gutta har solgt ut flere
konserter i Trondheim, der det
også er blitt satt opp ekstra konserter på grunn av stor etterspørsel. Nå kommer de og introduserer
det forunderlige og herlige universet til
Tom Waits på MiniUKA! I denne anledningen opptrer bandet som en duo bestående av
Ole Johnny Stensland, vokal og gitar, og Ole Jonas
Storli, piano og orgel.

Flæsk & Duppe

Bernt Smestad

Rock, reggae, rap og robotsang. Flæsk & Duppe er to barnehageassistenter med
variert erfaring fra diverse band og sjangere. I utgangspunktet utgjør de ryggraden i
Solbakken barnehages eget husband. Uttrykket kan variere fra låt til låt, men tøft og
rufsete er gjennomgangstema. Dette er også et alternativ for litt rocka foreldre. Hørt
i publikum under storhussamling i barnehagen: “Saint at rock e bæste musikken ja?”
- gutt, 5 år.

Bernt er en singer/songwriter vi alle har ventet på uten å ha ant
det! I form av sin andre EP-utgivelse har han funnet noe særegent
i sin countrypop innpakning som er ulikt noen annet vi har hørt fra
Trøndelag. Vi gleder oss til å høre noen av låtene hans på MiniUKA!

Sivert Ericson
Sivert Ericson spiller sjarmerende og fengende kassegitar-pop som gjerne kan skvises inn i en americana/indie-pop sjanger om du vil. Et solid firemannsorkester, med
Sivert Ericson selv i spissen, fremfører ærlige låter med en pessimistisk snert.

Magnus Winsvold
Magnus forteller kjente og kjære folkeeventyr, men han vet ikke alltid helt hvordan det
vil gå. Skal prinsen beseire trollet? Skal prinsen klemme trollet? Skal prinsen og trollet
heller spille basketball? Slike spørsmål får du kanskje svar på når Magnus setter i gang
med sitt fortellerteater. Anbefales for store og små, men ikke for troll...

Breathtaking Entertainment
Breathtaking Entertainment er et hiphop-kollektiv fra Trondheim som består av rappere som Ghanaba, T-Clean og Tideman. Gruppa har som mål å samle unge og lovende talenter i Trondheim, og sammen forsterke hiphopmiljøet i byen.

Portrait of Africa
En levende fargerik gruppe med sikte på å fremme afrikansk kultur og skape en
plattform for kulturell integrering. Ta en reise med oss nedover kontinentet, og føl
en bris av varme og fargerike mennesker. AKWAABA ! Velkommen til Ghana, inngangsporten til Afrika!

Los Sin Nombre
Antonio Palomino, Oscar Davadi, Stephanie og Leo Davadi spiller opp til dans med
spanske rytmer. En herlig blanding av rumba, flamenco og punk! Her får både barn og
voksne danse med til herlige rytmer!

Isabelle Bjørneraas
Isabelle Bjørneraas er 18 år, og musikk er en stor del av livet hennes. Ved siden av
sang spiller hun piano, tverrfløyte og ukulele. Hun synger mest i sjangerne RnB, soul
og jazz.

Foreldrebandet
Hvis du tenker at man slutter å spille i band når man blir foreldre, tar du feil. For første
gang i historien kan MiniUKA presentere et ekte foreldreband! Denne gjengen vet
bedre enn noen andre hva barn liker. Poppete låter, snurrende refreng, dansende
toner og lekende rytmer. Det er bare å la seg rive med!

Mr. Ed + Sit Happens

Kim André er utdannet jazzsanger ved konservatoriet i Trondheim, NTNU, og var
med på The Voice på TV2, våren 2015. Som forelder i SiT Barn, opptrer han både som
soloartist, og som en del av vårt foreldreband!

SiT Happens består av ansatte i SiT Barn, du
vet… de som har laga MiniUKA-sangen! Denne
gangen slår de seg sammen med Mr. Ed, et band
som også består av ansatte i SiT Barn. Mens Mr. Ed spiller funky hjemmesnekra og covrede låter, spiller SiT Happens
en fantastisk blanding av våre favoritt-barnesanger, og kanskje noen
andre slægers!

Vinkelsprinkel teater

Xact Dance Crew

Vinkelsprinkel er en forestilling lagd av 6 studenter ved DMMH, som studerer til barnehagelærer med kunstfaglig profil. Vinkelspinkel er deres eksamensforestilling fra 2.
studieår, og er inspirert av de minste barnas naturlige nysgjerrighet og utforsking av
rom, objekt og egen bevegelighet.

Xact Dance Crew er en hip hop dansegruppe fra Trondheim. Medlemmene har bakgrunn fra forskjellige dansestiler som hip hop, jazz, ballet, boogie woogie og krumping. Dette gjør dansegruppen svært allsidig og spennende. Under MiniUKA holder de
workshop for og med barna.

Kim André Th. Rønningen

Gunnhild Sundli m/Øyvind Smidt
Gunnhild er sanger og skuespiller med musikalsk bakgrunn fra bandet Gåte og i
folkemusikken. Til MiniUKA tar hun med seg Øyvind Smidt på fele, og fremfører barnlige sanger i folkemusikals innpakning.

Lea Moxness
Har du en liten sirkusartist i magen? Lea Moxness, sirkuslærer ved
Trondheim kommunale kulturskole og kunstnerisk leder i
Nidaros Nysirkus kommer og holder åpen sirkusskole
for liten og stor! Her kan du prøve deg på sjonglering med slør, baller, ringer og kjegler,
eller kanskje diabolo eller linedans er
noe for deg?

BIDRAG FRA STUDENTERSAMFUNDET
Gjennom vårt samarbeid med UKA og studentmiljøet har gruppene med base på Studentersamfunnet vært faste bidrag under MiniUKA. Etter sine konserter er gruppene,
gjennom sin lekende væremåte, med på å lage liv og røre på området, til stor glede
for både store og små!
Strindens Promenade Orchesters oppgave er å spre musikkglede blant studenter
og Trondheims øvrige befolkning. Dette gjør de gjennom variert gladmusikk fra flere
sjangre kombinert med et lettbent show under og mellom låter.
Tradisjonelle mannskor er ikke kjent for utstråling og sceneshow, men her skiller Pirum
seg ut. Konseptet er at det skal være gøy både å se og høre Pirum! Høyt kunstnerisk
nivå hva det rent sangmessige angår er et selvfølgelig utgangspunkt, og utover dette
søker koret å levere en sceneopptreden utenom det vanlige.
Snaustrinda Spelemannslag er studentersamfundets folkemusikkaktør, og har holdt
til på musiker låfte’ siden 1967. Bestående av feler, gitarer, bass, trekkspill, blås og
perkusjon spiller de hovedsakelig norsk- og svensk folkemusikk.
De har stil, de har buttoner, de har jordbær, de har trøkk. Hvem, sier du? Candiss
såklart! En rosa hær i snekkerbukser fra Studentersamfundet ivrer etter å gi deg vakker
sang, sprudlende latter og forrykende show! Om det er høst eller vår, moll eller dur,
Candiss tar deg med på eventyr!

Er du barn og har lyst til å dra på MiniUKA?
Her er ni ting du kan si til de voksne for å overtale dem:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Det er gratis. Tenk det, det koster ingen verdens ting.
Sjiraffen Habibi kommer. Han kan danse og spille gitar og har grønn sydvest. Hvor
ofte får man ellers se sjiraffer her i Trondheim? MiniUKA har også en helt egen
festivaldronning!
MiniUKA er en festival som er laget av de som er flinkest med barn i hele verden,
nemlig de som jobber i barnehage.
Hvis vi drar på MiniUKA trenger dere ikke å lage middag. Vi kan bare gå innom
butikken og kjøpe med oss pølser eller noe å legge på grillene som er varme fra
klokken 15.00 hver dag. Tenk så enkelt.
Det er mange scener med konserter, teater, sirkus, kunst og dans. Også er det
verksteder der ungene får være med å lage ting. Dere vet jo at jeg elsker sånn!
Det er helt trygt. Foreldre og andre frivillige passer på at alle har det bra. Også
har de toaletter, egne spiseplasser, vannkraner og en plass for å stelle lillesøster.
MiniMARKED har de også. Der selger de hjemmelagede ting som vi helt sikkert
trenger når høsten kommer: varme sokker, luer og sånn. Også er det kjempebillig.
MiniUKA har en egen sang som er kjempegøy. Den kommer de til å spille mange
ganger, og det er umulig å la være å danse når man hører den. (Du bør lære deg
den og vise dem).
Du sier jo så ofte at du skulle ønske at vi hadde mer tid sammen: Nå kan vi få et
skikkelig påfyll med opplevelser som vil gi oss gode minner i lang tid fremover.

Hvis du ikke klarer å overtale dem kan det hende du må ringe bestemor eller en kul
onkel eller noen. Ikke gi deg. Hvis alt feiler er det bare å legge seg ned på gulvet og
rope høyt mange ganger: «Æ vil, æ vil, æ vil på MiniUKA». De gir seg nok til slutt, skal
du se!

Lik oss på facebook: MiniUKA
Hjemmeside: www.sit.no/barn/miniuka

