O S L O 02.03.17

IN V ITA S J O N

Kjære kulturkontakter og rektorer i Osloskolen
Tigerstadsteatret inviterer alle 4. – 6. klasser gratis til teaterinstallasjonen T I G E R S T A D S K I D S
i Rådhushallen 21. - 30. april.
For første gang i historien åpnes det seremonielle maktrommet i Rådhuset for et eget arrangement for
barn og unge. Den delte byen Oslo samles i ett rom og Tigerstadens barn får sine stemmer hørt i
Oslos viktigste bygg.

«Hvordan er det å vokse opp i Oslo i dag?»
T I G E R S T A D S K I D S er basert på dybdeintervjuer med barn og unge over hele byen om hvordan det er å
vokse opp i Oslo i dag. Et stort bydelskart skal spres utover gulvet i Rådhushallen med små hus man
kan gå inn i. Elevene vil kunne går rundt på oppdagelsesferd i Tigerstaden og på ulike måter lytte til
historiene til alle barna vi har intervjuet. Vi håper å kunne skape en eventyrlig opplevelse i en
Tigerstad som ligner litt på det Oslo de kjenner, men som også er noe helt nytt.

En og en skoleklasse slippes inn hver halvtime. Vi ønsker å sette opp klasser etter hverandre som
kommer fra forskjellige steder i byen, slik at barn fra ulike deler i byen møtes på kartet. En
publikumsguide tar imot dere når dere kommer og er deres følgesvenn under hele opplevelsen.
Installasjonen tar ca en time.
Følgende tider slipper vi inn nye klasser:
10:00
11:30
10:30
12:00
11:00
12:30

13:00
13:30
14:00

Velg en dato og et tidspunkt dere ønsker å slippe inn. Gjerne flere alternativer. Send dette til oss
sammen med klasse, skole og kontaktinformasjonen til den ansvarlig læreren.
Send mail til: skolebooking@tigerstadsteatret.no innen 24. mars.
Det er begrenset antall plasser, så her er det først til mølla. Vi svarer dere så fort vi kan om ønsket tid
er tilgjengelig. Det er mulig å spise matpakken i garderoben på Rådhuset.
Les mer om oss på www.tigerstadsteatret.no og følg oss på Facebook.
Vi gleder oss til å se dere i Rådhushallen!
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