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Barnas kulturhelg  

er tilbake! 

Frivilligmelding blir 

endelig lagt fram 

Sagenecabareten  

er 10 år! 

Etter Sagenefest blir  

det #Sagenejul!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stadig nye generasjoner av Sagene-barn vil få oppleve morsomme og spennende 

forestillinger på Sagene samfunnshus!  
 

Programmet er spesielt tilpasset for familier med barn under skolealder, men de 

fleste forestillingene og aktivitetene passer for barn i alle aldre!  
 

Nytt i høst er en lenge etterspurt familierabatt, sjekk i billettluka: 
www.sagenesamfunnshus.no/billetter  

  

 

 

Høstens store happening for alle med hjerte for Sagene og Torshov skjer midt i 

november: Kari Svendsen, Lars Klevstrand, Sagene Ring og Cabaretorkesteret er klare 

for den tiende gang «Vi blir ikke gamle på Sagene – men jaggu så har vi blitt 10!»  
 

Få meg deg nye og gamle perler fra revyenes og visesangens gullalder! I fjor var over 

tusen innom denne populære cabareten, så i år har vi også matinéforestilling på 

søndagen. Billettene er allerede lagt ut for salg på http://sagenecabaret.no  
  

 

 

Gode erfaringer og tilbakemeldinger fra bydelens koordinering av alle 

arrangementene 1. september gjør at administrasjonen bidrar til en liknende 

satsing lørdag 1. og søndag 2. desember. 
 

Alle aktører som har arrangementer denne helga kan melde fra om dette, så blir 

det en felles markedsføring av alle arrangementene med plakater og annonsering i 

sosiale medier. Frist for å melde på arrangementer er tirsdag 30. oktober, send 

info til andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no   
  

 

 

En for noen etterlengtet frivilligmelding vil snart bli lagt fram til behandling! 
 

Hovedpoenget med meldingen er å gi en oversikt over hva bydelen gjør for å 

fremme frivillig aktivitet, med utgangpunkt i de prioriteringene byrådet la fram 

meldingen «Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo 2016».   
 

For å gjøre det enda lettere å drive frivillige aktiviteter vil administrasjonen vil 

også foreslå noen endringer i innarbeidet praksis. Saken vil trolig bli lagt fram i 

neste uke og være tilgjengelig på www.oslo.kommune.no/politikk-og-

administrasjon/bydeler/bydel-sagene/politikk-bydel-sagene/politiske-moter-i-bydel-sagene/  
  

 

 

 

ONSDAG 14. - SØNDAG 18. NOVEMBER 



 

Andre arrangementer + 

festivaler i høst 

Noe viktige  

kulturdatoer i 2019 

 

Tirsdag 9. oktober kl 18: Rodeløkkagutten Alf Folmer – hør den 97 år gamle forfatteren og 

arkitekten fortelle om livet på løkka på 1920- og 1930-tallet. 
 

Torsdag 11. oktober kl 18: Absolutt østkant  – byvandring med Leif Gjerland til de unike 

Sagene; Oslos første hageby, Norges første drabantby, og Nord-Europas første boligblokker. 

Starter på Sagene samfunnshus. Deretter blir det film, foredrag og musikk inne, 

http://bit.do/absolutt-ostkant 
 

Tirsdag 23. oktober kl 18: Mødre og sønner – fortellerteater på Månefisken, sageveien 23, 

basert på Oskar Braatens tekster, med Unn Vibeke Hol og Gaute Boris Hol Skjegstad.  
 

Onsdag 31. oktober- lørdag 3. november: Oslo World på Cosmopolite 

Ons 31. oktober: Bombino 

Tors 1. november: Fatoumata Diawara 

Fre 2. november: Kronos Quartet 

Lør 3. november: Orchestre National de Berbés 

Les mer på www.osloworld.no/program  
 

Onsdag 14.-søndag 18. november: Sagenecabareten 2018 www.sagenecabaret.no (se over) 

Arr: Bydel Sagene 
 

Lørdag 1. desember: Sagenejul  - markedsdager på Sagene, Torshov og Lilleborg torg 

Dessuten kunstmarked i Sagene kunstsmie og på Lilleborg, juleverksted på samfunnshuset, 

julekonsert med Anita Skorgan i Sagene kirke, julegrantenning utenfor Trikkestallen mm. 
 

Søndag 2. desember: Sagenejul - gammeldags jul på Vøienvolden 

Dessuten julegrantenning utenfor Sagen kirke og Iladalen kirke, kunstmarked i kunstsmia. 
 

Er det mer som skjer denne helga?  

Meld inn til andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no snarest og innen 30. oktober. 

 

Fredag 21. – lørdag 22. desember: The Source of Christmas på Cosmopolite 

Det på ny er klart for det makeløse ”The Source of Christmas” i Torshovs funklende Pantheon, 

kveldkonsert fredag og lørdag, samt barnekonsert lørdag ettermiddag.  

Se www.cosmopolite.no  
 

Mye å glede seg til, med andre ord! 
  

 

Søknadsfrist frivilligmidler: fredag 1. februar 

Søknadene vil trolig bli behandlet i kultur- velferd- oppvekst og familiekomiteen 5. mars. Det 

er mye mulig at det blir et digitalt søknadsskjema i 2019, mer info kommer i neste nyhetsbrev. 
 

Sosio-kulturell aften: torsdag 28. februar (tbc).  

Bydelens ildsjeler inviteres til en hyggelig sosial samling på Sagene samfunnshus, med kultur 

og servering. Sett av datoen, mer info kommer i neste nyhetsbrev. 
 

Bydelsdagene: fredag 10.-søndag 12. mai  med #Sagenevår? 

Bydelen legger til rette for at frivillige og kulturelle aktører kan vise seg fram på ulike arenaer, 

samtidig som handelsstanden har markedsdager. Det er mulig det blir en justering av 

opplegget, og at vi tar inn flere aktiviteter denne helga under emneknaggen #Sagenevår. 
 

Musikkfest Oslo: lørdag 1. juni 

Bydelen arrangerer musikkfest i Torshovparken, andre scener har også gjerne arrangementer. 
 

Sagene sommerkonserter på Myraløkka: lørdag 15.- søndag 16. juni 

Vi planlegger ny opplevelsesdag for barn og unge på lørdagen, mens Sagene janitsjarkorps 

spiller på kvelden. På søndagen satser vi på godvær i 2019 når Oslo-filharmonien gjør sin årlige 

sommerkonsert! 

 

Har dere andre større arrangementer som dere vil dele? Gi beskjed, så legger vi det inn i neste 

nyhetsbrev! 

 ___________________________________________________ 
 Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du har vært i kontakt med kulturenheten i Bydel Sagene, og vi tenker 

dette kan være nyttig informasjon for deg. Vi lagrer ikke annet enn din epostadresse, og deler selvsagt 

ikke denne listen med andre. 
 

Ønsker du ikke lengre å motta dette nyhetsbrevet, så gi oss beskjed! 
 
 
 
 



Det blir fargesprakende reggaediskotek og 
dans for store og små! Her forenes musikk 
og dans med forskjellige aktiviteter for 
både barn og voksne, og alle kan delta!

Bli med til bondegården, der vi møter alle dyrene, 
felespill og eventyret om Bukke Bruse!

Dette er en humoristisk versjon av det kjente eventyret. 
Hva som skjer, vil vi ikke røpe her, bortsett fra at 
Rødhette står igjen som stykkets helt. Riktignok får hun 
god hjelp av barna, men sannerlig er hun modig! Så her 
blir det mye å glede seg over! – Skummel? Så absolutt 
ikke! Det er humoren som dominerer.

Klovnen Knut forsøker å lese Norges største 
dyrebok: Norges Løver. Men blir stadig avsporet av 
Tom Tuba - en nesten levende sjimpanse. Tom 
Tuba holder imidlertid kontakt pr. telefon, noe som 
i sin tur utløser magiske og musikalske 
merkverdigheter..

Bli med inn i en verden av sirkuskunster og 
arabisk musikk. Diego og Safaa lover et 
levende, gledesfylt og raust show – alltid 
med et smil på lur!

"På havets bunn står skutene" - bli med på en 
vakker, visuell oppdagelsesferd ned til havets 
bunn i dette magiske og vakre figurteater for 
de minste, inspirert av Inger Hagerups dikt.

En kveld for lenge lenge siden, i den Svarteste Gran-
skauen, våknet Ib og poppet opp øynene: Hun så en 
familie som bygde seg en hytte!  Oioioi, drama! Ib løp 
innover i skogen og lagde panikk og bråk. Ib stresset 
opp skogens konge, huldraen og bergtrollet. Skogen 
rista, og mange troll forsvant fra skogens overflate..

Det var en gang en heks som ikke gledet seg til jul. Alle 
andre rundt henne gledet seg masse til jul, men ikke 
vinterheksa. Derfor ville hun lage et trylletriks så jula 
skulle glemme å komme i år. Men en dag kom nisse-
gutten på besøk til Vinterheksa, og da skjedde det noe 
spesielt. Du lurer kanskje på hvorfor heksa ikke gledet 
seg til jul? Og hva som skjedde da nissegutten kom?

Det blir moro når vi setter fram høvelbenken og åpner 
snekkerbua for saging, snekring, borring og maling. Vi 
kan lage små figurer eller store maskiner som kan gis 
bort til jul. Ta gjerne med plankebiter som er til overs 
hjemme! Det blir også julemarked inne og ute, med 
mange overraskelser for små og store!

Vi møter en prinsesse som er veldig vakker, men som 
dessverre også er den sureste i hele landet. Alle prøver, 
men ingen får henne til å le. Men så en dag dukker en 
sjarmerende mann med rosa hår og en god idè opp. 
Prinsessa som ikke ville le er en utadvendt og morsom 
forestilling som tar i bruk virkemidler fra barns egen lek 
der den demonstrerer hvordan fantasi kan kurere alt 
fra ensomhet til dårlig humør.

En gammel eik som står i fare for å bli sagd ned av 
glupske sagtenner. I denne eika har André og mange 
generasjoner før ham husket. Bestemor kunne lokke 
alskens fugler til eika, men nå har det blitt så stille av 
liv i skogen. André og bestemor bestemmer seg for få 
livet tilbake til skogen.

Sagene 
samfunnshus

13.20-

Billetter selges på www.sagenesamfunnshus.no/billetter

Evt. restbilletter selges for kr 100,- i døra fra en time før første forestilling

Sagene samfunnshus. Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo. 

13.00
15.00

13.00-
17.00

13.00
15.00

13.00-
16.00

søndag

ok tober

14

søndag

ok tober

21

KLOVNERI  •  FRA 3 ÅR  •  40 MIN  •  KR 100,-

TRANEN OG SELEN
TIRIL BRYN OG SESHEN

CARLOS’ 
DUKKEVERKSTED

Tranen og Selen er en fortellerforestilling med et 
japansk og et norsk eventyr. Du møter en trane, en 
stor vakker fugl, som blir til en kvinnen Yuki og du 
møter Sirin, som er en sel. Selen har lagt fra seg 
selskinnet sitt på stranden og synger så vakkert 
ute i vannet. Når hun kommer tilbake, er ikke 
selskinnet der …

Lekedukker, hånddukker, strømpedukker, 
Barbiedukker, kosebamser, filledukker, 
tøysedukker – det er mange som er født i et 
dukkeverksted! Nå kan dere også lære å lage 
dukker, lage en forestilling, og spille for andre! 
Alle som viser en forestilling får dukkene med 
seg hjem!

søndag

28
ok tober

IB I SVARTESTE GRANSKAUEN
IGOR DUNDEROVIC OG DEMETRIO 
SCOPELLITI

PÅ HAVETS BUNN
DET STILLE TEATRET

RØDHETTE OG ULVEN
DÅREKISTEN TEATER

APESTREKER
KLOVNEN KNUT

VINTERHEKSA SOM IKKE 
GLEDET SEG TIL JUL 
MINO MANO

GRØNT JULEMARKED 
MED MOROSNEKKERNS 
JULEVERKSTED 

PRINSESSA SOM IKKE 
VILLE LE

FAMILY REGGAE 
DISCO

BUKKENE BRUSE OG DEN 
VESLE KALVEN
DUKKETEATRET DIDDI

DA SAGTENNENE SANG
ANIMALSKE PRODUKSJONER

SKYGGETEATER  •  FRA 3 ÅR  •  30 MIN  •  KR 100,-

VERKSTED  •  FRA 2 ÅR  •  3 TIMER  •  GRATIS

ÅPENT HUS  •  FOR ALLE!  •  4 TIMER  •  GRATIS!

søndag

nov ember

11

søndag

18
nov ember

DUKKETEATER  •  FRA 1,5 ÅR  •  30 MIN  •  KR 100,-

søndag

25
nov ember

13.00
15.00

Bli med til bondegården, der vi møter alle dyrene, 
felespill og eventyret om Bukke Bruse!

BUKKENE BRUSE OG 
DEN VESLE KALVEN
DUKKETEATRET DIDDI

PROGRAM host 2018

HENG MEG

PÅ KjoLE-

SKAPET!

lørdag

14.00
15.00

14.00
15.00

15.00

15.00

13.00-
16.00

13.00
15.00

13.00
15.00

15.00

ok tober

13

lørdag

ok tober

20

lørdag

ok tober

27

lørdag

november

03

lørdag

nov ember

17

lørdag

nov ember

24

lørdag

DESEMBER

01

lørdag

nov ember

10

DUKKETEATER  •  FRA 2 ÅR  •  40 MIN  •  KR 100,-

DUKKETEATER  •  FRA 1,5 ÅR  •  30 MIN  •  KR 100,-

TEATER  •  FRA 3 ÅR  •  35 MIN  •  KR 100,-

FIGURTEATER  •  FRA 3 ÅR  •  35 MIN  •  KR 100,-

KONSERT  •  FRA 3 ÅR  •  30 MIN  •  KR 100,-

TEATER  •  FRA 2 ÅR  •  35 MIN  •  KR 100,-

VERKSTED  •  FRA 4 ÅR  •  3 TIMER  •  GRATIS

FIGUR/SANSETEATER  •  FRA "1/2 ÅR  •  25 MIN  •  KR 100,-

15.00

TIK TIK TIK SJONGLERING
AL-SAADI & DEBELDA

FØLG 
SAGENE SAMFUNNSHUS 
PÅ FACEBOOK!

Kjøp billetter på 
www.sagenesamfunnshus.no/
billetter

NYSIRKUS  •  FRA 3 ÅR  •  35 MIN  •  KR 100,-

Med: Henriette Blakstad og Gisle Hass
Regi: Anne Mali Sæther
Scenografi: Guri Henriksen
Komponist: Terje Evensen



Lørdag 10. november klokken 10.00-16.00 åpner vi
dørene for hunder og katter med vanskeligstilte eiere
for 4.året på rad!
Noen kjæledyreiere er dessverre i en slik situasjon at
de ikke alltid kan gi sine dyr forebyggende behandling
eller hjelp når de har skader og sykdommer.
Vi åpner dørene for disse på lørdag 10 november, og vil
gi gratis helsesjekk og vaksiner, samt behandling av
skader og sykdom. Vi serverer kaffe og kaker til alle
som kommer innom.
Våre dyrepleiere og veterinærer gjør denne jobben
frivillig og med glede, for vi føler sterkt for at også disse
dyrene skal få god hjelp.
Adresse: AniCura Grunerløkka, Sofienberggata 13, 0551
Oslo
Velkommen til oss med ditt dyr!
Påmelding til Veterinær Caroline Holtet:
caroline.holtet@anicura.no

Åpen dag for
vanskeligstilte!

AniCura
Grünerløkka
Dyreklinikk


