
  
Kulturtilbud for barn

Våren 2021

Kulturenheten, Barnekultur tilbyr mange forskjellige 
aktiviteter og arrangement  for barn og unge i 
Trondheim. De fleste tilbudene er gratis, mens på 
noen koster det litt å være med. Det er mulighet for 
friplasser på alle våre tilbud. 

Denne våren har vi kun en digital brosjyre som blir 
jevnlig oppdatert i forhold til smittesituasjonen.



Aktiviteter for barnAktiviteter for barn
 
Alder: 4.-6. trinn 
Tid:  Onsdager kl. 18.00 - 20.00
Sted:  Voll gård, Gamle Jonsvannsveien 1
Pris:  kr. 30,- per gang 
Påmelding (max 20 per gang pga pandemien)
www.opplevelsesvoll.no 

Kids - og seniorskate 
Tid:  Tirsdager kl. 17.30 - 19.30 
Sted:  Trikkestallen skatepark, Mellomveien 32
Pris:  kr. 75,- per gang  
 (kr. 20,-  for barn i barnehagealder)
Alder: Barn t.o.m. 7. trinn og voksne over 30 år.
Åpent for skateboard, sparkesykkel, balansesykkel, 
rulleskøyter og BMX.
www.trondheim.kommune.no/trikkestallen

Bibliotekene i Trondheim 
Ulike tilbud for barn og unge på hovedbiblioteket og 
på avdelingene rundt i byen.  
https://biblioteket.trondheim.kommune.no

Aktiviteter med påmelding

Vikåsen barneklubb
Alder: 1. - 5. trinn
Tid:  Tirsdager kl. 17.30 - 19.30
Sted:  Vikåsen skole



Rosten barneklubb
Alder: 1. - 5. trinn
Tid: Torsdager 17.30 - 19.30 
Sted: Rosten skole

Dramagruppe på Breidablikk
Alder: 4. - 7. trinn 
Tid: Tirsdager 17.30 - 19.30
Sted: Breidablikk skole 

Dramagruppe på Kattem
Alder: 4. - 7. trinn 
Tid: Torsdager 17.30 - 19.30
Sted: Kattem skole 

Dramagruppe på Rosten
Alder: 4. - 7. trinn 
Tid: Tirsdager 17.30 - 19.00
Sted: Rosten skole 

Dramagruppe på Ranheim
Alder: 4. - 7. trinn
Tid:  Mandager kl. 17.30 - 19.00
Sted:  Orangeriet, Ranheim Kulturtribune 
 
Lademoen Jubateater
Alder: 4. - 7. trinn
Tid:  Mandager kl. 17.30 - 19.15
Sted:  Lademoen bydelshus, Østersundsgt. 1

Påmelding til aktiviteter for barn:
www.trondheim.kommune.no/kulturtilbudforbarn



Kurs for barnKurs for barn
Vi arrangerer dansekurs i jazz/moderne på Tonstad m.m.  
Se nettsiden for mer informasjon:
www.trondheim.kommune.no/kulturtilbudforbarn

FerietilbudFerietilbud  

VinterVoll i uke 8 
Ferietilbud på Voll gård for barn 4. - 6. trinn.

SommerVoll i uke 25, 26 og 32
Ferietilbud på Voll gård for barn 4. - 6. trinn.

Trikkestallen Skatepark i vinterferien
Åpen hall for alle, mandag til fredag i vinterferien 
kl. 12.00-16.00. Gratis inngang. Ingen utlån av utstyr
på grunn av pandemien. 

Sommer i Sentrum i uke 25 og 26
Ferietilbud på Voll gård for barn 4. - 7. trinn.

www.trondheim.kommune.no/ferie



FamiliearrangementFamiliearrangement
 
Familielørdager på bibliotekene 
Mio Pio -musikkteater for barn fra 3 år
Gratis inngang 

Fabularia savner en venn som kan 
akseptere henne for akkurat den hun er. 
Så ser hun Andrine og forsøker å bli venn
med henne, men Andrine blir redd og 
løper sin vei. Klarer Mio,Pio og Tsuki å 
legge en plan slik at de to jentene kan bli 
venner?

Mai-Britt Wagnild, sang/forteller,musikk, storyline
Andrea Otterstad Johansen, fløyte/sax, dans
Henriette Øfstedal Kolset, slagverk,munnharpe,gitar
Regi/kostyme/scenografi: Marit Grytnes Dullaert

Lørdag 6. mars kl 10.30: Risvollan bibliotek
Lørdag 6. mars kl 13.00: Klæbu bibliotek
Lørdag 13. mars kl 10.30: Ranheim bibliotek
Lørdag 13. mars kl 13.00: Moholt bibliotek
Lørdag 20. mars kl 10.30: Heimdal bibliotek
Lørdag 20. mars kl 13.00: Saupstad bibliotek
Lørdag 27. mars kl 10.30: Byåsen bibliotek
Lørdag 27. mars kl 13.00: Hovedbiblioteket

NB! Det er påmelding på Hoopla på alle forestillingene: 
http://tfb.hoopla.no/sales
Les mer om arrangementene på: 
www.trondheim.kommune.no/familiearrangement



Fritidsklubber og kulturhusFritidsklubber og kulturhus 
Kulturenheten driver mange fritidsklubber for 
ungdom og tweenies. Ungdom er fra 8. trinn t.o.m. 17 
år. Tweenies er for deg i 5.-7. trinn. 

Fritidsklubber
På grunn av smittesituasjonen i Trondheim er det 
plutselige endringer i åpningstider m.m. 
Fritidsklubbene har fortsatt tilbud i små grupper. 
Ta kontakt med din nærmeste klubb så får du komme. 

Digital fritidsklubb
Discord-serveren “Ung Kultur Trondheim” er 
Kulturenhetens digitale fritidsklubb. Akkurat som en
tradisjonell fritidsklubb er discord-serveren bygd opp 
med forskjellige rom hvor ungdommer fra hele byen 
kan komme i kontakt med annen ungdom og 
ungdomsarbeidere.

Les mer om tilbudene, og finn kontaktinformasjonen 
for din nærmeste klubb på våre nettsider:
www.trondheim.kommune.no/fritidsklubber 



Andre aktiviteter for ungdomAndre aktiviteter for ungdom
 
 
Aktiviteter ISAK
Kurs i kunst og teater m.m. for aldersgruppa 15-25  
Sted: Prinsensgate 44 
Mer informasjon og påmelding:  www.isak.no 

Gratis lån av tur- og sportsutstyrGratis lån av tur- og sportsutstyr
Det finnes flere utlånssentraler i Trondheim som låner ut 
gratis tur- og sportsutstyr. Her kan du låne det du trenger, 
uavhengig av hvor i byen du bor. Gå inn på nettsiden 
under for å lese mer om sentralene og hva slags utstyr de 
har: www.trondheim.kommune.no/utstyr



Tilrettelagte aktiviteterTilrettelagte aktiviteter
Kulturenheten, Barnekultur tilbyr aktiviteter og grupper 
basert på deltakernes interesser og individuelle behov 
for tilrettelegging. Deltakelse er basert på vedtak om 
tilrettelagt fritid fra Barne- og familietjenesten og kan 
være belagt med egenandel.  
 
I vår er det tilbud om klatring i Ute-hallen og dans på       
Kultursenteret ISAK. Vi har grupper som møtes ukentlig 
og finner på spennende ting sammen. 
 
I tillegg har vi flere tilrettelagte klubber for barn og 
unge. Deltakerne kommer fra hele byen. Denne våren 
har vi klubber på Skansen Aktivitetshus og 
Gulhuset. Klubbene er forskjellige i form og innhold, 
som bestemmes ut fra deltakernes ønsker og behov.

Billetter til kamper -  på grunn av smitte - 
situasjonen er det ingen billetter inntil videre
RBK tilbyr gratis billetter på sine hjemmekamper i 
Eliteserien. Billettene er et tilbud til de som ellers ikke 
har mulighet til å dra på kamp.



Huset i Ringvebukta
Huset er aktuelt å låne hvis man vil være i aktivitet ute i  
Ringvebukta. I huset er det toalett og kjøkken.  

Gymsal på Dalgård skole 
Gymsal kan lånes på onsdager fra kl. 17.30-20.00

Skansen aktivitetshus 
Støttekontakter/Fritidsassistenter kan booke huset. 
https://booking.trondheim.kommune.no/ 

Kanoer på Haukvatnet
Barnekultur har 3 kanoer som kan lånes. 

 

                  Haukvatnet

All deltakelse og bruk av hus m.m. 
må skje via din kontaktperson i Kulturenheten. 

Ta med ledsager ved behov.
 



Besøksadresse Kulturenheten, Barnekultur: 
Dronningensgt. 1B (3. etg.), 7011 Trondheim
Tlf: 72 54 57 00

Mer informasjon om tilbud på nett:

https://www.trondheim.kommune.no/kulturenheten
https://www.facebook.com/barnekultur

https://trdevents.no/ 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/andreaktiviteter

NB! 
Vi tar et generelt forbehold om begrensninger og 
endringer på våre tilbud i forhold til smittesituasjonen


