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JEG VAR PÅ MINIØYA 2011!

LEDER
Det kom 8000 barn, unge og voksne på Miniøya i 2010. Som rocka til
Donkeyboy, headbanga til Keep of Kalessin, dansa til The Blacksheeps,
sang med til Venke Knutson, slo løs på hvitevarer med Hurra Torpedo,
gikk på el-gitarkurs med Knut Schreiner, fikk oppleve opera, sirkus,
film og høytopplesing. Pluss mye, mye, mye mer. Vi gikk rundt med
tårer i øynene og prøvde å forstå at alt ble akkurat det vi hadde håpet
på så lenge, og mer til. Vi skulle lage en festival for barn hvor kvalitetsmusikk skulle møte andre kunstuttrykk som utfordret, overrasket og
gledet. Vi hadde lagt lista høyt, og vi er utrolig stolte over resultatet.

Ansvarlig utgiver: Miniøya
Redaktør: Guro N. Solberg
I redaksjonen: Linn C. Lunder, Christina

Peel,
Birgit Nedreberg og Julie K. Vevelstad
Design: Erik Seu Stokkmo / teipu.net
Takk til: Artistene, frivillige, samarbeidspartnere, leverandører, Eirik, venner, familie og
publikum, som er grunnmuren i Miniøya.
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I året som har gått, har tilbakemeldingene fra publikum og samarbeidspartnere vært overveldende. Filosofien vår om at barn tåler - og ønsker
– å bli utfordret har blitt bekreftet. Nei, musikk for barn betyr ikke
alltid barnemusikk. Og vi er overvelda over hvor mange som vil være
med og sette det viktige fokuset på barnekultur.
I år er vi klare til å ta sats og hoppe over lista igjen, men aldri i verden om vi tør å lene oss tilbake og tro at vi har funnet oppskriften. Å
ha mot til å flytte grenser for opplevelser som overrasker og engasjerer innebærer en dose premierenerver. Som enhver god konsertartist
opplever nervøsitet før en ny opptreden, er vi spente, skjerpa og gira.
Samtidig som vi vet at dette blir bra. Vi har lært hva vi ikke skal gjøre
og hva vi skal gjenta.
I år som i fjor skal festivalen utfordre artister og kunstnere innen en
ny og spennende arena. Nye talenter og kjente artister skal opptre fra
scene og i telt. Selv om musikk er hovedelementet på festivalen, har
teater, dans og kunst fremdeles viktige plasser i programmet.
Vi er over den første kneika, det første året og er klare til å gjøre dette
til en årlig happening. Så velkommen til en ny festival, og ha en fantastisk opplevelse!
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Tøyenparken ligger i skråningen mellom Tøyenbadet og Munchmuseet, vis-à-vis Botanisk Hage. Parken ligger i et område som tilhører gamle Tøyen hovedgård, og ble opparbeidet som kommunal
park på 1950-tallet, og har seinere blitt opprustet. Parken er unik
med sitt naturlige amfi, og byr på glimrende utsikt over byen og Botanisk hage.

ÅPNINGSTIDER

Lørdag 1100-1800
Søndag 1100-1800

TIL TØYENPARKEN

Vi håper så mange som mulig reiser kollektivt til Miniøya. Ta buss
nr. 20 til stoppestedet Munch-museet eller en av T-banens linjer til
Tøyen T. Rutetidene finner du på Trafikanten.no. Det er begrenset
tilgang på parkeringsplasser ved festivalområdet.

ALDERSGRENSE

Miniøya er Norges første festival med 16 års øvre aldersgrense. Dette
betyr at alle besøkende over 16 år må komme i følge med barn. Miniøya skal være en eksklusiv festival for de unge! Alle foreldre, besteforeldre, onkler, tanter og venner som kommer i følge med et barn
under 16 år er derfor hjertelig velkommen!

BEVEGELSESHEMMEDE

Tøyenparken er tilgjengelig for rullestolbrukere og det blir egne
handikaptoaletter. For nærmere informasjon, henvend deg ved
inngangen.

LEDSAGERE

Registrering av ledsager(e) gjøres på skjema for akkreditering.
Den som blir ledsaget må kjøpe billett på vanlig måte.

HVA KAN JEG TA MED MEG INN?

Det er ikke lov å bruke rulleskøyter, skateboard eller sparkesykkel i
Tøyenparken under Miniøya. Dette er på grunn av gjestenes sikkerhet. Du kan heller ikke ta med deg grill eller dyr inn på festivalområdet (førerhund er selvfølgelig et unntak).

BILLETTER

MILJØ PÅ MINIØYA

PÅFYLL

Pris for dagsbillett barn og voksne: kr 275+gebyr
Pris for dagsbillett familie (4 pers): kr 770 + gebyr
Pris for festivalpass barn og voksne (lørdag og søndag): kr 450+gebyr
Pris for festivalpass familie (4 pers lørdag og søndag)): kr 1260 + gebyr

PANT

BAD UTE PÅ TØYENBADET!

Billetter selges hos Billettservice: billettservice.no /815 33 133,
Posten, Narvesen og 7-Eleven

Et festivalpass gjelder for inngang lørdag og søndag.
Dagsbillett gjelder for inngang lørdag eller søndag.
Alle under 3 år kommer inn gratis. Personer over 16 år kommer ikke
inn på festivalen, uten at de er i følge med barn under 16 år. Barn
under 12 år kun i følge med voksne.

Ta vare på hverandre og på miljøet. Vi vil at naturen skal ha det bra
når vi arrangerer festival. Ikke klatre i trærne. Vær flink til å sortere
riktig søppel i riktig beholder, da kan søpla bli til nye ting. Ikke kast
sneiper på bakken og pant gjerne det som pantes kan.

På Miniøya har vi pant på mye forskjellig emballasje, for i større
grad å kunne kildesortere. Se etter informasjon på utsalgsstedene
om hvilke produkter det er pant på.

På Miniøya selges mat og drikke fra boder rundt om på området.
Vi håper vi har mat som faller i smak både hos liten og stor. På Miniøya serverer vi ikke alkohol og heller ikke brus, men vi har blant annet et godt utvalg av juicer og smoothies, kaffe, te og iskaffe og iste.

I år som i fjor får Miniøyas festivalgjester boltre seg i Tøyenbadets
utebad. Her finnes et stort svømmebasseng, med stupetårn for de
aller modigste, og barnebasseng for de minste. Begge bassengene
har en behagelig temperatur på 28 grader. Fra klokken 11.00 til
18.00 begge dagene, har alle med Miniøya-bånd dette tilbudet.

UTELEKER

Miniøya har vært så heldig å få låne uteleker for de minste av Søve
Lekemiljø. Utelekene finner du rundt på festivalområdet for at barn
og voksne kan svinge, hoppe og krabbe. Her kan dere leke og ha det
gøy i pausene mellom konserter og annen moro.I snart 35 år har
Søve Lekemiljø levert lekeapparater med høy kvalitet av norsk produksjon og alle Søves produkter er Svanemerket.

SVANEBODEN

Svanemerket er en enkel veiledning til produkter som er bra både
for miljø og helse.
Svaneboden har stellestasjon med det du trenger når du skal skifte
bleier. Alt er gratis og svanemerket. I tillegg til bleier, får du også
stellekrem, lotion, våtservietter og tørkepapir. For de litt større
barna er det svanemerkete farger, ark, og aktivitetsbøker. Utenfor
boden har vi svanemerkete lekeapparater.
Blir været bra, får du også svanemerket solkrem både til voksne og
barn.

FOR DE ALLER MINSTE

I tillegg til Svanemerkets stellestasjon, blir det også salg av hørselsvern fra informasjonsboden, selv om lydnivået fra scenene er tilpasset barn.

TAPT ELLER FUNNET?

Hvis du finner noe eller har mistet noe på Miniøya kan du henvende
deg i informasjonsboden på området.

BRUK FESTIVALVETT

Vi ønsker at alle som kommer til Miniøya skal ha en fin dag. Med
mange barn på området er det ekstra viktig at vi tar hensyn til hverandre.

Badeland med utebassengene på Tøyenbadet.

Uteleker fra Søve Lekemiljø

MININYTT
NYE SCENER
TELTSCENE

Nytt av året er en egen teltscene på
Miniøya. Midt på teltplassen finner
du et stort, rødt telt fylt av aktiviteter med et bredt spekter i forhold til
sjanger og kunstform. Teltet er blitt til
gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DnB Nor. Med en teltscene får vi
muligheten til å skape en intimscene
hvor alt fra mysterier til Bollywooddans finner sted. Gavesjef hos Sparebankstiftelsen DnB Nor, Sissel Karlsen, sier dette om gaven til Miniøya:
«Sparebankstiftelsen DnB NOR har
valgt å støtte Barnefestivalen både
med gave til scene og konserten med
Slattum Bulls og May Britt Andersen.
Med Miniøyas fokus på kvalitet og
mangfold er vi sikker på at festivalen
blir en suksess.»
Vi i Miniøya gleder oss til å fylle teltet
med artister og publikum, velkommen til Teltet!

Dukketeater

VENNEBYENKONKURRANSE

KONKURRANSE MED
QVISTEN ANIMATION

Bandet som vant Urørt Under
16-konkurransen Miniøya arrangerte i samarbeid med NRK P3
Urørt i fjor, heter Surfers Lingo og
kom reisende fra Svolvær.

I samarbeid med Vennebyen har
Miniøya arrangert en konkurranse hvor premien var å ta med
en venn på Miniøya. Du skulle
fortelle oss hvorfor akkurat du
og din venn skulle få billetter
ti Minøya og møte vennene fra
Vennebyen!

I forkant av Miniøyafestivalen
har mange talentfulle tegnere
vært med i en konkurranse om å
tegne sin helt egen Miniøyamaskot. Juryen besto av Miniøya,
Qvisten Animation, tegneserieredaktør Dag Kolstad og Norges eneste Donaldtegner, Arild
Midthun. Skaperen av maskoten
som ble plukket ut ble invitert til
Qvisten Animation for å se hvordan de laget tegnefilm av den.
Det ferdige resultatet får vi se på
Miniøya i en tegnefilm og stedet
er Qvistens animasjonstelt.

-Seieren av Urørt Under 16 på
Miniøya har definitivt ført oss et
stort steg videre i bandlivet, sier
Sigve Kvitvik (gitar og vokal),
Isak Falch Alsos (bass og vokal) og
Lars Haug Nilsen (trommer).

AV-OG-TIL presenterer: Dukketeatret, enda en helt ny scene på
Miniøya i år.
Bli med inn i et spennende univers
der dukker kommer til liv, og du
kan være med på å skape din egen
forestilling! Dukketeatret er en
arena for voksne og barn som er
glade i å leke sammen. Gjennom
forestillinger, rollespill og verksteder får du hjelp til å lage din
egen dukke og oppleve dukke teaterets mystiske magi, både foran
og bak scenen.

SURFERS LINGO RIR
BØLGEN

MER ENN BARE EN FESTIVAL
Miniøya er mer enn bare en festival som foregår i to dager. Både i
forkant og etterkant av festivalen
pågår det aktiviteter i Miniøyas
ånd utover NRK P3 Urørt Under
16.

Og det kan de trygt si! Premien for
å vinne var spillejobb på Øyafestivalen 2010, i tillegg til innspilling
av singelen «Peach Pelican» som
ble spilt inn i Malabar studio.
Og det stopper ikke der:
-I høst fikk vi den glade beskjeden om at vi var gjennom nåløyet
til Nordens største bransjetreff for
musikk, by:Larm. Sykt kult å vite
at vi er et band ’... som er i angrepsposisjon, enten her hjemme
eller i utlandet’, som det står på
by:Larms hjemmesider. Vi skal gi
vårt aller beste, dette kan være en
stor mulighet!
Les mer om årets UU16-finale senere
i magasinet.

KONKURRANSE MED
LOKALAVISENE I OSLO
Vi gjentar suksessen fra i fjor med å
utlyse en konkurranse i samarbeid
med lokalavisene i Oslo. Vi ønsket
oss minijournalister og minifotografer til å dekke Miniøya. Mange
har søkt «jobben», og et knippe
dyktige journalister og fotografspirer er plukket ut til å dekke
årets festival.

MINNESIDE
Jeg var der lørdag

søndag

Her kan du skrive ned minnene dine fra Miniøya 2011.

AUTOGRAFJAKT

(sett kryss)

Jeg var der sammen med
Konserter jeg så

Jeg likte best
Mitt rareste minne var da
Mitt teiteste minne var da
Mitt morsomste minne var da
Jeg møtte
Jeg sang med på
Jeg ble glad da
Jeg ble skremt da
Jeg ble flau da
Tegn eller skriv ditt eget minne her

Autografteltet deler tak med merchandiseteltet. Her kan du møte artister som er til stede for å
skrive autografer til DEG! Har du en helt på Miniøya? Spør om autografen! En autograf er signaturen, det vil si navnet, til en person.

BIGBANG

MARIA MENA

DATAROCK

STELLA MWANGI

Ah, ekte rock ’n’ roll av ypperste klasse til kidsa – et av Norges mest
anerkjente rockeband gjester Miniøya!

Pop-dronninga kommer til Miniøya!

Et globalt fenomen lander på Miniøya!

Da gutta i Madcon ropte opp Maria Mena til en høyst fortjent Spellemanspris i kategorien «Beste kvinnelige artist» i 2009, kunne hun
ikke tro sine egne ører. Jenta som debuterte med albumet Another
Phase i 2002, har siden den gang gitt oss fire album med vakker
popmusikk.

Siden 2000 har fire venner, i lett gjenkjennelige røde gymdrakter,
spilt sin mix av indie dance, new wave, pop, rock, punk og funk på
mer enn 700 konserter i 33 land!

Hurra! Norske Melodi Grand Prix-vinner Stella Mwangi kommer til
Miniøya og hovedscenen med fullt band og dansere!

Bigbang har eksistert i 19 år (!) og er nå godt etablert som et av Norges viktigste rockeband. Dagens besetning er Øystein Greni på gitar
og vokal, Olaf Olsen på trommer og Nikolai Hængsle Eilertsen på
bass. Rockeeventyret startet for alvor etter en strålende by:Larmopptreden i 1999.
I år har Greni & co kommet på besøk fra Los Angeles, hvor de bor nå, for
å turnere med materiale fra det ferske albumet Epic Scrap Metal. Utgivelsen har fått strålende kritikker, noe Bigbang etter hvert burde
være vant til. Alle de siste platene deres har gitt oss gigantiske hits,
som «Girl in Oslo», «Fly Like A Butterfly...», «Saturn Freeway»,
«I Don’t Wanna» og «Early December».
«Å være et av bandene som et ungt publikum opplever live for første
gang, er noe av det beste et band kan få oppleve.» sier Greni om å
spille på Miniøya.
Å overvære en konsert med Bigbang er rockeskole på høyeste nivå,
og Miniøya lover en magisk og intens konsertopplevelse med et av
Norges aller beste liveband!
LØRDAG 17.20, AMFIET

Da hun kom med sitt første internasjonale album White Turns Blue i
2004, havnet hun på Billboard-lista i USA med singelen «You’re the
Only One». Samme år ga hun en opptreden på The Late Show with
David Letterman – ingen av delene var det mange nordmenn som
hadde opplevd før henne.
Maria Mena er kjent for å skrive smertelig ærlige tekster hentet fra
et levd liv fremført med en karakteristisk varm stemme på en røff
bakgrunn.
Maria Mena er en artist publikum har muligheten til å bli kjent med
gjennom tekstene, og den intense tilstedeværelsen hennes er noe vi
unner alle publikummere på Miniøya, her stiller hun med strykere
og fullt band.

LØRDAG 16.00 i AMFIET

Etter to EP-er kom det første albumet Datarock Datarock, med singelen «Fa fa fa», som ble brukt i markedsføringen til store selskaper
som Coca Cola, Apple og Samsung. Det sier ikke lite om det brede
nedslagsfeltet bandet har. I fjor kom EP-en Catcher In the Rye, en
utgivelse som fikk stor oppmerksomhet. EP-en er nemlig en minnebrikke formet som en diamant, med 100 låter, 1500 bilder, 20 videoer og en konsertfilm lagret.
Fredrik Saroea og resten av Datarock lover å gi alt på Minøya:
- Barn er den absolutt tøffeste gjengen å overbevise, så det er klart vi
er nervøse. Men det vi kan love er at vi skal gjøre vårt aller beste (og
krysse fingrene) for at det blir like god stemning på Miniøya som det
var på Øyafestivalen i 2009!
Miniøya gleder seg til de proffe og konsertelskende guttene skal få
alle opp og danse!

SØNDAG 17.20, AMFIET

Den norsk-kenyanske 23-åringen har vært aktiv innen den norske
hip hop-scenen siden hun var knappe elleve år. Som tolvåring startet hun samarbeidet med den afrikanske ungdomsgruppa The Rise,
som produserte og gav ut albumet Maroon. I 2008 kom hennes eget
debutalbum Living For Music, og i 2011 vant hun norske Melodi
Grand Prix med låta «Haba Haba».
Mwangi er altså langt ifra noen nykommer, hun har vært på hitlistene i Kenya, Senegal og Gambia, musikken hennes har vært brukt
i flere amerikanske TV-serier og hun har sunget for selveste Nelson
Mandela.
Miniøya gleder seg til å introdusere Stella Mwangi for publikum. Vi
så henne på Øyafestivalen i 2008, der gjorde hun en bemerkelsesverdig opptreden. Hun har en sprudlende energi som det er umulig
å la seg smitte av og det er lett å se for seg at hun vil få hele Amfiet
til å danse med.

SØNDAG 16.00, AMFIET

MAJ BRITT ANDERSEN

PEER GYNT

MED SLATTUM BULLS

I DOVREGUBBENS HALL

Først ut på Amfiet er multikunstneren Maj Britt Andersen sammen
med barnestrykeorkesteret Slattum Bulls.

Har du møtt Dovregubben? Er du sikker på at du vil…? Ikke bli redd,
det er ikke farlig! Peer Gynt vet hvordan man behandler et troll.

Norges desidert største barneplateartist kom med albumet Indranis
sang i fjor. Det ble gitt ut i samarbeid med barneaksjonen FORUT,
som arbeider for å fremme forståelse og vennskap mellom barn i
Norge og barn i andre land. Indrani er en 5 år gammel jente som bor
i slummen i Bangalore i India.

På Miniøya inviteres publikum langt inn i Dovregubbens Hall! Her
får barna bli kjent med den mektige Dovregubben og hans Grønnkledde datter. I tillegg ryktes det at scenen vil bli befolket av en rekke troll – og du kan være ett av dem! Besøk Peer Gynt-teltet og bli
malt som et troll før forestillingen!

Slattum Bulls er et strykeorkester med barn fra Slattum skole i Nittedal. De ledes av den rutinerte kammermusikeren Berit Cardas, fra
Vertavokvartetten.

Dette er utdrag fra den populære og årlige oppsetningen som vises
ved Gålåvannet i Gudbrandsdalen. Peer Gynt ved Gålåvatnet er regissert av Svein Sturla Hungnes, og har en rekke kjente skuespillere
på rollelisten.

Vi spurte barna i Slattum Bulls hvorfor de er så glade i å spille fele:
Jørgen synes det er deilig å slippe å blåse i instrumentet, Sondre ønsker å bli som Ole Bull, og An-nhu vil bli berømt!
Under denne storslåtte konserten får Miniøya-publikummet høre
fem låter fra Maj Britt Andersens siste plate, i tillegg til noen herlige
perler tilpasset det unike feleorkesteret. Det blir rock og Bollywood i
skjønn forening, og ikke en eneste fot kommer til å stå stille!

LØRDAG 12.00, AMFIET

Peer - som den uhelbredelige lystløgneren og storkaren han er havner i stadig konflikt med sine jordnære sambygdinger. Med musikk av Edvard Grieg har Peer Gynt blitt ett av verdens mest spilte
teaterstykker. Få med deg det eksklusive innslaget på Miniøya hvor vi også får vi høre eventyr og sagn som inspirerte Ibsen til å
skrive Peer Gynt.

DYREPARKEN I KRISTIANSAND

Dyreparken tar med seg noen av innbyggerne i Kardemomme by og
KuToppen i tillegg til selveste Kaptein Sabeltann og lager musikk,
sang og show på Miniøya!
Dyreparken byr på det aller beste innen barnekultur når de tar med
seg høydepunktene fra Kristiansand til Tøyenparken. Torbjørn Egners Kardemomme by-univers har vært kjent og elsket av barn i et
halvt århundre. Møt Politimester Bastian, Tante Sofie og Papegøyen
fra Amerika. Det sies at også røverne lurer i buskene for å være med
på fest og moro. Fra KuToppen gård kommer kalven Tineline, geitekillingen Gaute, høna Chickolina, oppfinnergrisen Albert Einsvein
og oksen Mosk.
Sist, men ikke minst kommer selveste Kaptein Sabeltann til Miniøya. Han har med seg Benjamin, Pelle og Pysa. Barnas store sjørøverhelt har holdt til i Dyreparken i 21 år og i sommer skal det spilles
en helt ny forestilling; «Kaptein Sabeltann og Havets Hemmelighet». Og når sommeren er over, kan du oppleve Kaptein Sabeltann i
en 26 episoders TV-serie på NRK.

Velkommen inn i Ibsens univers!

På Miniøya får du høre noen av de helt nye sangene, men også velkjente favoritter!

SØNDAG 12.40, TELTET

SØNDAG 12.00, AMFIET

OST & KJEX

PHAEDRA

EMIL NIKOLAISEN MED VENNER
VELVET UNDERGROUND FOR KIDSA

Elektronikaduoen Ost & Kjex består av herrene Tore «Jazztobakk»
Gjedrem og Petter «Hi-Fi» Haavik. Utkledd som – ja en ost og en
kjeks – ruler de dansegulvene verden rundt.
Debutalbumet Some Cheese but not all Cheese comes from the Moon
fra 2004 ble sporenstreks nominert til Alarmprisen 2005. Musikken
var selvsagt inspirert av lyden av ost og kjeks. I 2010 kom neste album, Cajun Lunch, som også ble nominert til Spellemannsprisen.
Ost & Kjex tar med seg et barnekor fra Alna, satt sammen spesielt for
anledningen dirigert av Ida Tingstein, utdannet dirigent, sanger og
pedagog fra Universitetet i Oslo og Norges Musikkhøgskole.
- Ost & Kjex skjelver i buksene, ler og gråter om hverandre i nervøsitet og spenning over å få spille på Miniøya og byens beste og vanskeligste publikum. Vi skal gi alt vi har og to smuler til, sier Ost &
Kjex om å spille på Miniøya.
Miniøya vet at Ost & Kjex’ herlige elektronikapop vil spre dans, smil
og glede i hele Tøyenparken. Her kommer kulinariske ordspill i absurde og humoristiske tekster. Men selv om låtene er upretensiøse
og umulig ikke å danse til, er den funkinspirerte elektroniske popen
blodig alvor!
SØNDAG 14.40, AMFIET

Multikunstner Ingvild Langgård, eller Phaedra, som hun kaller seg
når hun lager musikk, kom ut med debutskiva The Sea i år.

En elsket musikkelsker tar med seg små og store venner til Miniøya
med et prosjekt som tar barn og musikk på alvor.

Den kuleste dansegruppa i mils omkrets tar med seg alt de kan av
showing til Miniøya!

Tidligere har hun jobbet som billedkunster med hovedfokus på lydverk og installasjoner med lyd og bilde. De siste årene har kunstprosjektene hennes utviklet seg i retning av musikk, og hun har jobbet
parallelt som låtskriver, komponist, sanger og musiker.

Det blir Velvet Underground spilt av store og små, for store og små. Med
ulike gjester, og instrumenter i forskjellige former og farger. Noen av
Emil Nikolaisens kompanjonger spiller sammen for første gang når de
møtes på Miniøya. De skal spille, men, like viktig, høre på hverandre
mens det spilles. Noen vil bli invitert til å improvisere. Som for eksempel
ved å holde en tone i fem – kanskje i ti minutter. Samme tone gjennom
en hel sang. Så får vi se hva som skjer. Lukke øynene og høre på instrumenter i ulike frekvenser og kjenne hvor det treffer. De stygge lydene
kan kanskje etter hvert faktisk høres veldig fine ut!

Ungdomsserien AF1, Alle For 1, hadde braksuksess på NRK1 og NRK
Super da første sesong kom i 2008. AF1 er en danseguppe med fire
ungdommer på 12-13 år. Hovedpersonen i første sesong, Lisa, har
alltid danset klassisk ballett og er veldig flink til det. Men det er så
mange regler i ballett, og Lisa blir fascinert av friheten i hip-hopdansen til AF1 når de opptrer på en ungdomsklubb. Nå vil hun gjøre
alt hun kan for å bli akseptert av de kule danserne.

Phaedras navnesøster fra gresk mytologi er en tragisk skikkelse.
Musikken Phaedra lager er ikke tragisk, men intenst stemningsfull
og mystisk, inspirert av like deler psykedelia, gammel soul og folk.
The Sea ble spilt inn i en kirke om natten, og den sakrale stemningen
skinner fra hver eneste tone.
Den mørke klangbunnen i musikken hennes veies mot en vokal som
gir låtene sin bleke skjønnhet.

Mest av alt handler konserten om å være i øyeblikket. Ha det gøy i det
gøye og være seriøs i det seriøse. Under banneret til gruppa som har betydd mye for dem, Velvet Undergrounds musikk er upolert, skinnende
munter.

Miniøya gleder seg til å vise frem dette magiske og stemningsfulle
universet til barn og voksne.

Medvirkende:
Henry Olsen aka Harry Georgeson (Nico/ John Cale mm) med datteren Mariam
Frode Strømstad (I Was A King)
Ådne Meisfjord (120 Days)
Hilma Nikolaisen (Serena Maneesh)
Kathlyn, David og Dugald Baird (fiolin- armé)

SØNDAG 14.20, TELTET

LØRDAG 15.20, TELTET

I år har NRK Super sendt 8 episoder av den lenge påventede andre
sesongen. Denne gang må AF1 kjempe for å beholde øvingslokalet
sitt når det dukker opp rockeband, metallband og gospelkor som
alle vil ha det samme lokalet.
I etterkant av serien har det kommet populære musikkvideoer og
albuminnspillinger med AF1. Nå tar de turen til Miniøya og lover å
lage et fantastisk show med musikk, sang og dans!

LØRDAG 13.20 AMFIET

DRY THE RIVER (UK)

OSLO ESS

SVEN RYGHS MYSTERIER CAPTAIN CREDIBLE (UK)

Fra Øst-London kommer Dry The River til Miniøya med en herlig
pastoral miks av americana, gospel og indie-rock.

Det blir tøft, rampete og masse energi når Oslo Ess skal lære kidsa å
rocke på Miniøya.

Møt en mann du vanskelig får ut av tankene.

Captain Credible lager elektronisk moro og musikk på Miniøya!

Bandet har vært en snakkis i England lenge, og det er knyttet store
forventninger til debutalbumet som kommer til høsten. Debutsingelen «New Ceremony» er allerede utsolgt.

2011 er året da alt skjer for pop-pønkbandet Oslo Ess. De har fått platekontrakt, deltatt i Urørt-finalen med singelen «Gi meg noe dritt»,
opptrådt på by:Larm og sluppet sitt første album Uleste bøker og utgåtte sko.

Sven Rygh har alltid vært opptatt av show og underholdning. Etter at han opplevde Uri Geller, som invaderte TV-skjermene våre
på midten av 70-tallet, var han som bergtatt av det mystiske og det
uforklarlige. Dette ville han utforske, og sakte men sikkert utviklet
han det som nå har blitt konseptet hans:Å benytte de fem sanser de
fleste av oss har til å skape en opplevelse av at det også finnes en
sjette sans.

Britiske Daniel Eugene Lacey-McDermott er kapteinen som kommer til Miniøya med noe i lasten som kan minne om en miks av den
innflytelsesrike elektronika-artisten Aphex Twin og humorkollektivet Monty Phyton.

Den sammensatte gjengen spenner fra den norskfødte frontfiguren
Peter Liddle, med bakgrunn fra medisin- og antropologistudiet, og
den tidligere hjemløse punkrock-tromissen Jon Warren – til den
klassisk skolerte Will Harvey på fiolin. I tillegg har de Matt Taylor
på gitar og Scott Miller på bass. Det samme spennet finner vi igjen i
inspirasjonskildene til de fem, fra Leonard Cohen og Suzanne Vega,
via sørstatsrock, blues og country til 70-tallets progrock og punk.
De personlige tekstene er vakkert pakket inn i gospel og drivende
rockegitar, og de dedikerte bandmedlemmene gir et liveshow som
er intenst og ærlig.
Dry The River kommer til Miniøya med rykende ferskt materiale, bli
med og nyt!

Bandet ble startet i 2009 av rutinerte rockere fra band som Silver, All
Friday og Upstrokes. Oslo Ess er en frisk blanding av klassisk rock og
pønkrock, skriver optimistiske og entusiastiske tekster og synger dem
ut på norsk.
Første stopp på sommerens festivalrunde er Miniøya, deretter vender
de nesa sør- og vestover til Fjellparkfestivalen og Malakoff Rockefestival, før de vender tilbake til Øyafestivalen.
Oslo Ess finner stor mening i å spille for Miniøya-publikummet:
Det er dødskult å kunne invitere barna til en klassetime på livets skole!
Oslo Ess skal lære kidsa å rocke og å overleve i byen. Det er ikke et sekund for tidlig!
Og Miniøya gleder seg til første time!

LØRDAG 14.40, AMFIET

SØNDAG 13.20, AMFIET

Det er dette han har forundret og imponert publikum i både inn- og
utland med, og det han kommer til Miniøya for å gjøre.
Han kommer til å holde på oppmerksomheten din fra første sekund
ved å kombinerer over 35 års erfaring med innsikt i kroppsspråk,
verbal og nonverbal kommunikasjon, psykologi, intuisjon og kjennskap til illusjon og suggesjon med et dynamisk showmanship. Gjennom dette, gir han deg et inntrykk av at det er mulig å finne ut av
tanker bare du selv kjenner til.

Captain Credible inviterer til både elektronika-konsert og elektronisk workshop. Musikken spilles på merkelig utstyr han har laget
eller tilpasset selv, og med ham på scenen er en trommespillende
robot. Mellom sangene får du høre historier om reiser gjennom tid
og rom, hvor han har kjempet mot zombiealiens og gigantiske morderroboter! På workshop får du en innføring i hvordan man lager
alle mulige kule elektroniske dingser og utstyr.
Captain Credible selv gleder seg like mye som oss:
-Dette kommer til å bli så fantastisk at jeg nesten ikke klarer å vente!
Jeg skal spille så fort at jeg kanskje kommer til å brekke begge armene! Det er sant!

Vi tror du kommer til å få en hjerneblåsende opplevelse hvis kommer til teltet på lørdag!

Gled deg til sylskarp elektronika i salig blanding med humor, galskap og kuriøs elektromoro!

LØRDAG 12.30, TELTET

LØRDAG 13.30, TELTET

NRK P3 URØRT

X-RAY

SCENEKUNSTBRUKET

KAMPEN SKOLES

UNDER 16-FINALE

med BOLLYWOOD og HIP-HOP-DANS

presenterer MAX NORMAL

MUSIKKORPS

I år ser vi virkelig frem til å gjenta suksessen Urørt Under 16 fra i fjor.

X-Ray ungdomskulturhus kommer til Miniøya med de tre dansegruppene One Unity, Giddha og barnedansegruppen.

Scenekunstbruket tar med seg en høyst uvanlig mann ved navn Max
Normal til Miniøya.

Miniøya gleder seg til å få besøk av Kampen skoles musikkorps igjen!

X-Ray ungdomskulturhus er et tilbud for ungdom fra Oslo og omegn. Huset fungerer som et samlingspunkt og et kreativt drivhus
for aktiviteter som dans, musikk, multimedia, teater, radio, produksjonsteknikker og organisasjonsvirksomhet. Huset har ca. 1000
faste brukere innom i ukedagene, og antallet stiger gjerne over det
ved spesielle arrangementer i helgene.

Se for deg at du står på et fortau og venter på en buss. En mann
med en koffert kommer gående. På et blunk er en helt vanlig gate
forvandlet til et teater som fylles av latter og applaus. Dette er Max
Normal på sitt mest eksentriske. Han har fremført gateteater siden
1990 og er profesjonell fra topp til tå. Hvem vet hva han kan finne på
– kanskje han sjonglerer en motorsag eller danser på line! Gå etter
folkemengden så finner du ham!

Gjennom våren har artister og band i alle sjangere, med minst ett
medlem under 16 år kunnet delta i konkurransen med en selvlaget
sang. Fem band eller artister har blitt valgt ut blant alle innsendte
demoer og skal konkurrere om tittelen Urørt Under 16 2011 på Miniøya i Tøyenparken.
Juryen består av representanter fra NRK P3 Urørt, EMI, Malabar
studio, Norsk Rockforbund, Øyafestivalen og Miniøya. Premien til
UU16-2011 innebærer innspilling av en låt i Malabar Studio, konsert
på Øyafestivalen og utgivelse av singel på plateselskapet EMI.
Miniøya er veldig stolte av vinnerne fra i fjor, Surfers Lingo, og at vi
er en arena for unge talenter som vil opp og frem. Vi er klare til å heie
på alle de talentfulle bandene som deltar i år, og til sist - å gratulere
vinneren!

Dansegruppa One Unity er kjent for å beherske mange forskjellige
dansestiler, sin sjarm, utstråling og ikke minst sitt utrolige talent.
De kommer til Miniøya med sin fantastiske blanding av hiphop og
bollywood.
Giddhagruppen har markert seg med sitt særpreg og blanding av
moderne og tradisjonell folkedans. De kommer til Miniøya med en
opptreden som har innslag av klassisk dans og indisk folkedans.

Korpset består av omkring førti unge musikanter fra 8 til 18 år. Men
selv om musikantene er unge, er de Oslos nest eldste korps, som
fylte 100 år i 2006. Når de ikke spiller på Miniøya, spiller de på julegrantenningen foran Kampen kirke, Karnevalsgudstjenesten, under
Kampendagene og selvsagt på 17. mai. Ved sesongslutt, når det blir
for kaldt for utendørsspilling, reiser de på tur, kort eller lang. I år
går turen til Albir i Spania.

Scenekunstbruket er landets største formidler av scenekunst i aldersgruppen 0-20 år, og den nasjonale aktøren for scenekunst i Den
kulturelle skolesekken.
I tillegg driver de med rådgiving, informasjonsarbeid og kompetansehevende tiltak som scenekunstfestivalen Showbox. Scenekunstbruket er ansvarlig for Spenn.no, som er en støtteordning innen
scenekunst knyttet til Den kulturelle skolesekken.

I Kampen skoles musikkorps kan alle som vil få sjansen til å lære
seg noter og spille et instrument. Korpset har et sammensatt repertoar, de spiller selvfølgelig, som alle andre korps, marsjer, men
også klassisk musikk, som Edvard Griegs «I Dovregubbens Hall»,
eller popmusikk som deLillos’ «Neste Sommer» og «We Are the
Champions» av Queen. De spiller også gjerne opp med filmmusikk
fra blant annet Harry Potter-filmene, Pink Panther og Hairspray. Vi
gleder oss!

LØRDAG OG SØNDAG I PARKEN

ÅPNINGSSHOW LØRDAG

I tillegg til danseshow blir det workshop med danserne, hvor alle
som har lyst får bli med og lære!

LØRDAG 16.20, TELTET

SØNDAG 15.30, TELTET

KULE KONFERANSIERER

NRK-MARGRETHE RØED

NRK-MARIANNE FUREVOLD

I fjor fikk vi storfint besøk, nemlig hele Norges Barne-TV-heltinne,
Margrethe Røed! Hun syntes det var så gøy på Miniøya, at hun har
lyst å komme tilbake i år igjen! Det betyr at hun gir stor underholdning til publikum mellom konsertene.

Marianne har vært et kjent og elsket fjes for barn og foreldre i mer
enn ti år gjennom engasjerte og intelligente opptredener i flere
Barne-TV-programmer på NRK. Det vet alle som har sett «Huset
med rare i» og «Stå opp!» en tidlig søndags morgen.

De som har sett henne på Barne-TV, vet at hun er en sprudlende
energibunt av en gledesspreder, som garantert vil begeistre barn
som voksne foran scenen. Margrethe har jobbet i Barne-TV i flere
år, og mange har nok sett henne på TV-showet «Skal vi danse», der
hun var med i 2009. Dommerne var ikke alltid like fornøyde, men
barna digga henne og stemte henne videre gang på gang. Margrethe
er på lag med kidsa, og kidsa er på lag med henne!

I 2003 gav Marianne ut platen Hit og dit med sanger basert på dikt av
forfatteren Sidsel Mørck. Gjennom sin utømmelige spontanitet og
fantasi gjør hun sangene levende for barna.
Mellom konsertene skal Margrethe og Marianne herje fra hovedscenen
og samtidig sørge for at alle lærer hvordan man oppfører seg på festival. Her legger man nemlig igjen innestemmen hjemme, og lar det
stå til med skrik, skrål og klapping!

DESIGN PÅ MINIØYA

MERCHANDISETELTET

For andre år på rad er Eirik Seu Stokkmo Miniøyas designer og lager
alt fra plakater til t-skjorter. Den visuelle profilen og Miniøyauniverset utvikles side om side, og vi er stolte av å ha med den, etter vår
skjønn, flinkeste designeren i Norge med på laget!

Eiriks design blir å finne igjen på de fine Miniøya-t-skjortene som
selges i merchandise-teltet. Her får du også kjøpt artist-t-skjorter,
hettegensere, såpebobler, ballonger og vesker.

Eirik er fra Oslo og er utdannet grafisk designer ved NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) i Milano. Han har jobbet MTV, Union Design,
Virtual Garden, Bleed Designstudio og Scandinavian Design Group,
der han i dag er ansatt som kreativ leder for pakning.
Eirik har vunnet en rekke priser, både i Norge og internasjonalt, og
arbeidene hans har blitt vist i flere publikasjoner og utstillinger.
I tillegg til å jobbe som designer, holder han foredrag, underviser på
Kunsthøgskolen i Bergen, lager musikk under artistnavnet Pelifics
og har en egen webside, teipu.net, som han ikke har tid til å oppdatere.
Miniøyafigurene besøker Tøyenparken igjen i år, og vi gleder oss
stort!

LØRDAG MELLOM KONSERTENE, AMFIET

SØNDAG MELLOM KONSERTENE, AMFIET

I det samme teltet stiller artistene opp for å skrive autografer til deg.

KUNST PÅ MINIØYA

KUNSTHALL
Med Anna Daniell og Sverre Strandberg

PERFORMANCE
Med Marthe Ramm Fortun og Lene Stenseth

KUNSTINSTALLASJON
med DRAGEN FRITIDSKLUBB

ASTRUP FEARNLY MUSEET
med RASMUS BARNEKUNSTKLUBB

På Miniøya viser Anna Daniell og Sverre Strandberg kunstverket
«Kunsthall» som består av en rekke nye og luftige objekter på minisokler.

Søster – Et møte mellom en hel festival og to kunstnere.

Dragen fritidsklubb lager origamikunst på Miniøya.

Billedkunsteren Marthe Ramm Fortun og danseren Lene Stenseth
lager en serie improviserte kunstverk hvor de kombinerer deres egne
kunstuttrykk med det festivaldagen måtte bringe. Det er en hyllest til
en dag full av glede, der barn og voksne møtes på samme arena.

Vi tok med oss vakre origamimaterialer til fritidsklubben på Grünerløkka og spurte om de ville samarbeide med oss om å gjøre festivalområdet vakkert. Origami er kunsten å brette papir, og Dragen skal lage
papirkunst i form av en fugleflokk som skal strekke seg over inngangspartiet. Fredag før festivalen blåser i gang skal installasjonen avdukes.

Med utgangspunkt i Andy Warhols fargeglade univers ønsker barnekunstklubben RASMUS fra Astrup Fearnley-museet velkommen
til teltet sitt.

Anna Daniell (1978) og Sverre Strandberg (1977) er begge billedkunstnere som bor i Oslo. De har tidligere gjort flere kunstneriske
samarbeid som Giant Bowl on Monuments Day, en utstilling på Bilslett stadion med oppblåsbare skulpturer og Galleri Planka som er
en hylle i taket i Anna Daniell og Sverre Strandbergs leilighet.
Daniell/Strandberg har deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og
internasjonalt. Strandbergs prosjekter har et humoristisk tilsnitt
som gjerne fokuserer på dagliglivet. Kunstneren overfører f.eks,
dagligvarekjedenes «billighet» som inspirasjon i kunsten. Anna
Daniell jobber med skulpturelle prosjekter der hun undersøker og
kommenterer skulpturens språk.

LØRDAG OG SØNDAG I PARKEN DAGEN LANG

De henter inspirasjon i lyder og bevegelser rundt oss; musikken på
festivalen, barna som leker og smaken av is. De finner ting på området og bruker dem. Skulptur, dans og bilder oppstår på festivalområdet som en levende collage. Modellen for samarbeidet er 1960-tallets Happenings, representert av bl.a. John Cage, Yoko Ono og Allan
Kaprow. Med base i New York kom kunstnere med ulik bakgrunn
sammen for å lage spontane kunstverk der hverdagslige gjøremål og
gjenstander ble tatt opp i billedkunstens uttrykk.Tittelen på samarbeidet er stjålet fra Sonic Youths plate Sister (1987), en perle fra et
band som alltid har vært opptatt av å overskride grensene mellom
billedkunst og musikk som en videreføring av Happenings.

Kl. 14.00, 15.00 og 16.00 plutselig et eller annet sted i parken.

Dragen fritidsklubb er et gratis tilbud til alle barn fra Lakkegata- og
Grünerløkka skole, men alle barn fra 8 til 14 år fra bydelen er velkommen til å få være med på aktiviteter som biljard, bordtennis, lufthockey, leksehjelp, dans, data, forming, ballspill, sykkelturer, bowling,
svømming, kino og mye annet. I tillegg til å være opptatt av miljø, lære
om avfallssortering og strømsparing, er Dragen verdens første Fairtrade-klubb. Det betyr at de prioriterer Fairtrade-varer og organiserer
aktiviteter rundt Fairtrade, som kokkegruppe med Fairtrade-varer og
økologiske ingredienser og motevisning med Fairtrade klær.

Der kan du dekorere din egen Astrup Fearnley-veske og fargelegge
en popstjerne. Teltet holder åpent hele dagen, og RASMUS gleder
seg veldig til å treffe små og store Miniøya-kunstnere!
Andy Warhol er en superstjerne innen popkunsten. Han gjorde suppebokser og colaflasker til stor kunst, og malte mange flotte bilder
av kjendiser. Du kan bli bedre kjent med Andy Warhol på sommerens utstilling Surrounding Bacon and Warhol på Astrup Fearnley
Museet for Moderne Kunst.

Miniøya er stolt av samarbeidet og gleder seg til avduking!

Rasmus er museets kunstklubb for barn mellom 5 og 13 år som ønsker å gi barn muligheten til å oppleve kunst gjennom ulike morsomme aktiviteter. Vi møtes en lørdag i måneden på Astrup Fearnley Museet for å se på kunst, diskutere og fundere. Det er gratis å
være medlem i Rasmus, les mer på afmuseet.no.

Lørdag og søndag i parken dagen lang.

Lørdag og søndag i parken dagen lang.

SE DEG RUNDT

HEMMELIG BESKJED

Hvilke av disse tingene kan du se når du er på
festival? Pek på ordene.

Hva i all verden står det her? Begynn med den første bokstaven og
stryk så ut annen hver bokstav, så finner du en hemmelig beskjed.

PCÅN
MFIWNBIKØØYTAQ
KHAKNÆ
DRUL
DØAMNBSEEY
HAEVLKES
DRAQGCEZNI!U
Riktig svar: På Miniøya kan du danse hele dagen!
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NOE MANGLER

LABYRINT

Ser du hvilken bit som mangler i bildet?

Miniøyafiguren vil lage en sang! Hjelp den
gjennom labyrinten og til tonen den mangler.
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Riktig svar: Nummer 3.

DUKKETEATER
WAKKA WAKKA
Teatergruppa Wakka Wakka (US/NO) er
kjent for blant annet dukketeateroppsetninger som The Death of Little Ibsen og den
kritikerroste forestillingen Baby Universe
som ble spilt over hele verden etter premieren i New York.
På Miniøya blir det verdenspremiere på
forestillingen Altfor mange kaniner. Dette
blir en forestilling full av herlige kanindukker.
Sagt om Wakka Wakka: «These people may
be geniouses!»
– New York Times.

BALDRIAN OG MUSA
AV-OG-TIL presenterer Miniøyas nye scene Dukketeatret. Her blir
det verdenspremiere, du får møte Baldrian og Musa, og det blir
spennende aktiviteter for barna.
AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett i hverdagen. Med på laget er
politiske partier, offentlige virksomheter, faglige- og frivillige organisasjoner. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en
særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, bidrar organisasjonen til å redusere de uønskede følgene av alkoholbruk i samfunnet
og gjøre hverdagen tryggere for alle.
AV-OG-TIL er glad for å kunne bidra til at Miniøya blir et trygt og
godt sted for både store og små. Slipp kreativiteten løs, og kom og
lek i Dukketeatret!

Dukketeater-legenden Giert Werring tar
med seg Baldrian og Musa og viser hele to
forestillinger på Miniøya. I Dukketeatret
får vi se Passe hatt og På tur. I Passe Hatt
møter vi figurene Baldrian og Musa som bor
sammen. Men passer det at en mann og en
mus bor sammen? I denne oppsetningen
handler det mye om å passe eller ikke passe,
og om hva vi gjør med det. Med en hyperaktiv mus som samboer kan det meste skje!
I forestillingen På tur skapes det en verden der det umulige blir mulig – naturlovene oppheves og «...ingen vet hvilken vei
eplene faller». Fantasien er drivkraft, og det
hverdagslige blir fantastisk.

WORKSHOP
I Dukketeatret vil det være workshop der
barna kan være med og lage sine egne dukker. De får hjelp av Wakka Wakka til å utforme dukkene, får være med på rollespill og til
og med sette opp sine egne ministykker for
publikummet på Miniøya.

VENNEBYEN

Over en bro, bak en ås og under et fjell. Der
finner du Vennebyen. Der er alle venner og
tar vare på hverandre. Og der bor Apa, Elfie
og Ted sammen med de andre innbyggerne.
Alle tre skal lære seg å bli redningsmannskaper.
Apa er verdens eneste politiapekatt. I sine
egne øyne er han også den tøffeste politikonstabelen i hele verden! Og han er både snill
og hjelpsom. Dersom noen har et problem
eller en situasjon oppstår, er han alltid klar
til å hjelpe. Apa har sitt eget utrykningskjøretøy; Spark og ansvar for byens utrykningshelikopter, Koptus. Dette står stasjonert på
politistasjonen, men om Apa finner nøkkelen til Koptus når det er behov for det, er mer
usikkert.
Ted er i ferd med å oppfylle drømmen sin om
å bli ambulansesjåfør i Vennebyen. Ted er en
godhjertet, varm og koselig teddybjørn som

er flink til både å hjelpe og trøste, og dette er
gode egenskaper for en som vil kjøre Ambus.
Elfie er en liten elefant med stort hjerte. Hun
er nok den eneste brannkonstabelen i verden som slukker branner med snabel! Men
hun redder også mennesker og dyr i nød og
hjelper til på andre måter. Elfie har fått sin
egen plass i kurven på toppen av brannbilen
Snorkus. Når de rykker ut elsker hun å kjøre
i full fart så de store ørene hennes kan flagre
i vinden.
Carl Christian Hamre har skapt Vennebyenuniverset som har bergtatt alle barn med
en forkjærlighet for uttrykningskjøretøy og
kvinner og menn i uniform. I form av animasjonsserie på TV2 har Vennebyen tatt
barna med storm. Hamre jobbet som politimann i Bergen, med fast oppgave i å lese
god natt-historie til sin 4 år gamle sønn.
Vennebyen ble til da han med utgangspunkt

i seg selv og kollegene sine laget karakterene
vi kjenner så godt. Samarbeid, vennskap,
holdninger, integrering og å være seg selv er
viktige verdier i Vennebyen.
Vennebyen har et eget telt på Miniøya, der
kan du se Vennebyen-filmer og fargelegge
Apa, Elfie, Ted og de andre innbyggerne, så
henger vi dem opp på den store tegneveggen!
Mellom konsertene hopper Ted, Alfie og Apa
opp på Amfiet og gjør vennefloka sammen
med konferansieren vår. Bli med på dansen!
Sist men ikke minst kan du møte figurene
fra Vennebyen i egen, vennlige figur! Håndhils på Apa, få en bjørneklem av Ted eller bli
fotografert sammen med yndlingsfiguren
din! Du kan også møte alle gjestene fra Vennebyen i autografteltet og få dem til å skrive
navnet sitt til deg.

AKTIVITETER I PARKEN

ANIMASJONSTELT

TEGNETELT

ROCKELAKK

TEATERTELT

BURSDAGSTELT

JOURNALISTSKOLE

med QVISTEN ANIMATION

med ARILD MIDTHUN og DONALD DUCK

med JULIA

med NATIONALTHEATRET

med AMNESTY

med LOKALAVISENE I OSLO

I animasjonsstudioet Qvisten er jobben å
tegne hele dagen, tenk så gøy! Nå tar de med
seg tegneutstyret og setter seg til på Miniøya
for at du kan prøve deg som proff animatør.

Opplev B-gjengen, Donald-bilen 313 og
Arild Midthun på Miniøya!

Julia er Norges beste jenteblad for jenter fra
8 til 14 år.

Drøm deg bort og bli med inn i Nationaltheatrets verden!

Amnesty International blir 50 år den 28. mai,
og jubileet skal feires på Miniøya!

Den beryktede og klåfingrede B-gjengen
har akkurat rømt fra Tullersmo
fengsel og ventes å slå til på Miniøya. Hold
fast lommeboken og la
gullgebisset ligge hjemme!

I Julia kan du lese om alt det jenter i den alderen er opptatt av, som vennskap, kjendiser, forelskelse, dyr, film, musikk, bøker og
mote. Julia har også en egen nettside, julia.
no, en blogg, jenteredaksjonen.blogg.no, og
lanserer i juni Julias skoledagbok for skoleåret 2011—2012.

I teaterteltet kan du bli sminket med teatersminke, kle deg ut i ekte teaterkostymer
og delta på vår morsomme miniteaterskole.
I tillegg kan du bli med på Nationaltheatrets
konkurranse og vinne billetter til høstens
store familieforestilling Rockeulven!

Amnesty vil ha eget bursdagkrone-verksted i handlegaten, hvor barna kan komme
og lage sin egen spesialdesignede krone. Det
blir også bursdagssang fra scenen og frisetting av ballonger.

Stedet for deg som er nysgjerrig, leken, glad
i oppmerksomhet og ute etter siste nytt fra
Miniøya.

Har du sett den blå Stratoskua? Den gule,
den røde, den rosa eller den grønne Litagaokua? Eller Pelle Politibil? Fantorangen? Knerten? Alle innbyggerne på gården
KuToppen? Alt det og veldig mye mer har
Qvisten laget animasjoner til film av. På
Miniøya har de et eget animasjonstelt hvor
alle som vil kan komme og se, høre, lære og
prøve selv å lage animert film.
Qvisten gleder seg til å spre det glade tegnebudskap:
-Dette gleder vi oss stort til! Vi er heldige
som jobber med noe så gøy som animasjon
og vi har veldig lyst til å fortelle alle, spesielt barn, om hvordan vi gjør det. Vi er veldig
glade for å få muligheten til det på Miniøya!
Sist, men ikke minst, får vi se verket til vinneren av tegnekonkurransen!

Lær å tegne Donald Duck med Arild Midtun,
Norges eneste offisielle
Donald-tegner. Arild ducker opp på Miniøya for å tegne, skrible og
røpe hemmelige hemmeligheter fra Andeby. Gisp og dobbeltgisp!
Hvordan ser Munchs «Skrik» ut i Andeby?
Lever ditt bidrag til vår utstilling.
Vær med på quiz, vinn fine premier, slapp
av med morsomt lesestoff og sist, men ikke
minst - la deg forevige i Donalds egen bil,
313. Kom til Donald-teltet!

På Miniøya stiller Julia med en neglesalong:
Prøv Julias rockelakk! Her kan du komme
innom innimellom konsertene og få rockete
festivalnegler.

Miniteaterskolen går av stabelen tre ganger
daglig - kl.12.30, 14.00 og 15.30.
Skuespiller Bernhard Arnø og musiker Simon Revholt lærer bort barnlig skuespillerkunst.
Kom og lev ut miniskuespillerdrømmen på
Miniøya!

I Amnestys telt blir det også utstilling hvor
man kan se at kampen for menneskerettigheter nytter. I tillegg vil det være voksne til
stede som kan hjelpe barna med bursdagskronelaging og fortelle om menneskerettigheter.
Siden 1961, da Amnesty ble startet på bakgrunn av at to portugisiske studenter ble
arrestert for å ha skålt for friheten, har organisasjonen kjempet mot menneskerettighetsbrudd verden over. De drømmer om en
verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle!
Amnesty håper du vil komme innom og feire bursdag med dem.
Skål for friheten!

Her kan du lese siste nytt fra festivalen, se
bilder av venner og kjente på storskjerm og
selvfølgelig bli avbildet og intervjuet av avisas journalister. Østkantavisa oppdaterer
deg på alt som er verdt å vite, og synes du en
av konsertene var ekstra bra, kan du selvsagt fortelle dem om det!
Kom og se hvordan en ekte festivaljournalist
jobber. Du kan også slå av en prat med en av
de nye minijournalistene, -fotografene og
anmelderne. For hva er vel bedre enn barn
og unge som lager saker for nettopp barn og
unge?

>

FARGELEGG

MILJØCAMP

BILBELTELØFTET

GLADIATOR

med ELRETUR og FORSKERFABRIKKEN

med STATENS VEGVESEN

med GRØNT PUNKT

Miljøagentene, Forskerfabrikken og Elretur
har miljøcamp sammen på Miniøya.

Tar du turen innom standen til Statens vegvesen, kan du avlegge bilbelteløftet. Da lover du de som er glade i deg at du alltid bruker bilbelte. Bilbelte redder liv!

Selskapet sikrer og administrerer finansiering av returordninger. I tillegg drifter
selskapet innsamling og gjenvinning av
plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartonger. Grønt Punkt Norge eies av
materialselskapene - og er et non-profitselskap.

På Miljøcampen kan du ta med gammelt
EE-avfall (som betyr elektriske og elektroniske produkter) – som DU, sammen med
Forskerfabrikken, skrur fra hverandre og
sorterer! Kanskje du får titte inni en TV, en
datamaskin eller en hårføner og se hva de
egentlig er laget av?
Miljøagentene lærer deg om hvorfor det er
så viktig å behandle EE-avfall spesielt, hva
miljøgifter er og hvorfor det er så viktig å
behandle dette forsiktig.
Captain Credible får hjelp av Miljøcampen
når han skal lage kule elektroniske dingser
på workshopen sin.
Det blir også konkurranse med fine premier,
miljøsti og flere spennende eksperimenter
du kan være med på.Ta med elektrisk avfall
til Miniøya – og kom innom Miljøcampen!

Vet du hvor mye en flodhest veier? En voksen person som sitter i baksete uten bilbelte
og frontkolliderer i 50 km/t vil treffe personen i forsete med en kraft tilsvarende en
flodhest – som er flere tonn. Derfor er det
viktig at små og store alltid bruker belte i
bilen.
På standen til Statens vegvesen på Miniøya
kan du teste «Bråstoppen» og kjenne virkningen av bilbelte på kroppen, tegne, leke
med biler og se film. De voksne kan samtidig lære om sikring av barn i bil, og sammen
kan dere delta i en familiekonkurranse hvor
dere kan vinne flotte premier.
Visste du at …
… å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer
et fritt fall på 10 meter.

Grønt Punkt presenterer Gladiator GT som
leverer morsomme miljøleker, kom og lek
med mening!
1: Aball1 Resirk Memory: Stikkord er lystbetont samarbeid og konkurranse, der alle kan
delta og alle vinner.
2: Score på retur: Kildesorteringslek som
utfordrer hjerne og handling. Rett avfall i
rett bøtte.
3: Miniøya-mesterskap i Skyll-brett og
stapp: Hurtigbretting og stapping.
Aktivitetene skjer på området i parken, følg
med, følg med!

Fargelegg Miniøyamaskotene i yndlingsfargene dine!

STIGESPILL

SLIK SPILLER MAN
Du trenger terning og likt antall brikker som antall spillere. Du begynner på START i Amfiet, og vinneren er den som
kommer først i mål i Dukketeatret. På veien er det noen utfordringer. Les nederst på siden. Lykke til!

Det skjer på Miniøya!

MÅL

Dukketeatret

START

AMFIET

RYKK OPP

RYKK NED

STÅ OVER ETT KAST

FÅ ET EKSTRA KAST

Du blir invitert opp på scenen av
Stella Mwangi.

Du faller i bassenget med alle klærne på.

Du mister de voksne du er i følge med og
går til info-boden for å få hjelp.

Du panter i panteboden og får penger
til en is.

© Inter IKEA Systems B.V. 2011

Avlegg
bilbelteløftet
hos Statens
vegvesen på
Miniøya!
8,-/stk
GOSIG mus
publikum

vegvesen.no

KF65SCREENPLAY Foto: Kai Myhre

På Miniøya kan du treffe tre av
karakterene fra den norske
TV-suksessen Vennebyen.
Ape, Ted og Elfie er i og rundt
VENNETELTET - og er alltid på
utkikk etter en ny venn!

se vennebyen.no

s
s
a
l
g
e
g
n
a
m
r
o
?
t
Hv
t
i
d
t
e
n
r
a
b
r
e
tål
Av og til passer det ikke med alkohol. Slik som her på MINIØYA. Her er det ikke alkoholservering,
fordi barn trives best med edru voksne og ønsker seg gode og trygge grenser. I andre sammenhenger velger du selv hvor mye du vil drikke sammen med barn. Men det kan være lurt å velge
før du er i situasjonen.
Vil du vite mer om barn og alkohol, gå inn på www.avogtil.no

Best for liten
best for stor
www.sove.no

Skap kreative

Peer Gynt-stemnet
for små og store
Gjennom åra har mange ungar hatt det fyrste
møtet med Ibsen på teaterscena ved Gålåvatnet.
På Peer Gynt-forestillinga har ungane stor
glede av historia om fattig-gutten som fantaserer seg gjennom livet.

lekemiljøer
for barn og ungdom med
kvalitetsutstyr fra SØvE

Bli også med ut i fjellet med eventyr-forteljaren
vår. På ”Eventyr og skremmetur”tek vi ungane
med på frydefulle oppdagingar i kultur og natur.
Les meir om Peer Gynt-stemnet for små og
store og bestill billettar på www.peergynt.no!
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15 års garanti
Tüv godkjente
Markedets raskeste
leveringstid

Økologiske
søves nye produktserie er i første rekke tilpasset
de eldre barna med store utfordringer i høyden og
spennende lekefunksjoner. Perfekt i skolegården!

hudpleieprodukter
100% naturlige og frie for
parfyme, parabener, sulfater
og mineraloljer
Peer Gynt ved Gålåvatnet • Konserten ved Rondane • STUP - VANNdans i Fryajuvet

PEER GYNT
STEMNET

miljøvennlig og
bærekraFtig
Søve har Skandinavias
eneste Svanemerkede
lekeplassutstyr takket
være vårt materialvalg
og sikkerhetsfokus.

Vinstra 3.- 14. august

søve lekemiljø as
Grønvoldvegen 290, 3830 Ulefoss
Tlf: 35 94 65 65
postmaster@sove.no -www.sove.no

Billettar på www.peergynt.no/ Billettservice tel. 815 33 133

www.bestavalt.no

MILJØCAMP PÅ MINIØYA

Husk å ta med småelektrisk avfall til Miljøcampen

Helt ny forestilling 9.-31. juli 2011

PRESENTASJON SAMARBEIDSPARTNERE
HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

“Vinninga ved å gjenvinne går opp i spinninga”

AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett i hverdagen.
Miniøya er stolte over å ha en partner som er med på
å sette fokus på godt samvær mellom barn og voksne.
På Miniøya presenterer AV-OG-TIL Dukketeatret,
hvor det blir både forestillinger, workshops og rollespill.

CreaCon Productions står bak Vennebyen, som kommer
på besøk på Miniøya. Vennebyen er et univers der alle
er venner og tar vare på hverandre. På Miniøya får du
møte Apa, Elfie og Ted. Miniøya er stolte over å få besøk fra et norskprodusert barneunivers med fokus på
å ta vare på hverandre.

SAMARBEIDSPARTNERE
IKEA jobber for å skape et bedre hverdagsliv for mange.
Med IKEA som samarbeidspartner får Miniøya muligheten til å lage et festivalområde utenom det vanlige.

Dyreparken i Kristiansand er den levende parken som
skal spre glede, opplevelser og kunnskap til alle som
kommer på besøk. Til Miniøya tar de med seg Kaptein
Sabeltann, Kardemommeby og Kutoppen.

Statens Vegvesen kommer til Miniøya for å sette fokus
på Bilbelteløftet. Fortsatt er det altfor mange som ikke
bruker bilbelte når de kjører bil, bilbelte redder liv!

Vi sparer både energi og uttak av ressurser.

©

NEI, det er lønnsomt miljøregnskap å gjenvinne.

MINIØYA ER STØTTET AV

INNHOLDSLEVERANDØRER

MILJØPARTNERE

Amnesty International drømmer om en verden der
de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles
for alle. Lørdag 28. mai fyller Amnesty 50 år og det
skal vi sammen feire på Miniøya.

Miljømerket Svanen er det offisielle nordiske miljømerket. På Miniøya har de egen stellestasjon. Her kan
du få det du trenger til bleieskift for de minste – med
Svanemerkede produkter.

Astrup Fearnley Museet kommer med barnekunstklubben Rasmus og lager eget kunstverksted på Miniøya.

Qvisten Animation lager det beste innen animasjonsfilmer for barn og på Miniøya har de et eget animasjonstelt hvor barna kan få se hvordan en historie
blir visualisert og prøve seg selv.

Peer Gynt-spelet
Peer Gynt Spelet settes opp på Gålå hvert år, til Miniøya kommer de og inviterer barna inn i Dovregubbens
hall og norske folkeeventyrs magiske verden.

Søve Lekemiljø er norsk leverandør av uteleker og på
Miniøya stiller de med gøyal lekeplass til barna.

Scenekunstbruket er den største landsdekkende formidleren av scenekunst for målgruppen 0-20 år.
På Miniøya presenterer de gateteateret Max Normal.

Nationaltheatret stiller med eget teatertelt på Miniøya
med teatersminke, teaterskole og mange spennende
kostymer.

El-retur jobber med innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.
På Miniøya lager de Miljøcamp sammen med Forskerfabrikken og Miljøagentene.

Grønt Punkt sin målsetning er at vi både samfunnsøkonomisk og miljømessig bidrar til et bærekraftig
samfunn. På Miniøya lærer de deg å sortere med en
engasjerende gladiatorlek.

MEDIEPARTNERE

LØRDAG

SØNDAG

AMFIET

TELTET

AMFIET

TELTET

11:30 Åpningsshow med NRK-Margrethe Røed
12:00 Maj Britt Andersen med Slattum Bulls
12:40 Nrk-Margrethe Røed
VENNEBYEN gjør vennefloka
13:20 Af1
14:00 Nrk-Margrethe Røed
14:40 Dry The River (Uk)
15:20 Nrk-Margrethe Røed
16:00 Maria Mena
16:40 Nrk-Margrethe Røed
17:20 Bigbang

12:30
13:30
14:00
15:20
16:20

11:30
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16.00
16:40
17:20

12:40
14:20
15:30
16:40

DUKKETEATRET

PARKEN

DUKKETEATRET

PARKEN

11:00
12:00
12:30
13:10
13:30
14:40
15:10
16:20
16:40

12:00
12:30
12:40
13:00
13:30
14:00
14:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:30
15:40
16:00
17:00

11:00
12:10
12:40
13:50
14:20
15:20
15:50
17:20

12:00
12:30
12:40
13:00
13:30
14:00
14:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:30
15:40
16:00
14:30

Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka
Dukketeater: BALDRIAN OG MUSA - PÅ TUR med Giert Werring
Figurteaterverksted med Wakka Wakka
Dukketeater: ALTFOR MANGE KANINER med Wakka Wakka
Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka
Dukketeater: BALDRIAN OG MUSA - PASSE HATT med Giert Werring
Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka
Dukketeater: ALTFOR MANGE KANINER med Wakka Wakka
Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka

Sven Ryghs Mysterier
Captain Credible (UK) Workshop
Captain Credible (UK) Konsert
Emil Nikolaisen med venner:Velvet for kidsa
NRK P3 Urørt under 16 - UU16 finale

ANIMASJONSTELT: Foredrag om Qvisten og hvordan Knerten blir levende
TEATERTELT: Miniteaterskole
TELTPLASSEN: Gateteater med Max Normal
TEGNETELT: Tegneskole med Donald Duck-tegner Arild Midthun
TEGNETELT: Donald Duck-tegner Arild Midthun signerer blader
PERFORMANCE plutselig et eller annet sted i parken
TEATERTELT: Miniteaterskole
GRØNT PUNKT presenterer GLADIATORS MILJØLEKER
ANIMASJONSTELT: Foredrag om kortfilmen Baker’n
PERFORMANCE plutselig et eller annet sted i parken
TEGNETELT: Donald Duck-tegner Arild Midthun signerer blader
TEATERTELT: Miniteaterskole
TELTPLASSEN: Gateteater med Max Normal
PERFORMANCE plutselig et eller annet sted i parken
GRØNT PUNKT presenterer GLADIATORS MILJØLEKER

NRK-Marianne Furevold
DYREPARKEN-SHOW med KAPTEIN SABELTANN og KARDEMOMMEBY
NRK-Marianne Furevold
OSLO ESS
NRK-Marianne Furevold
OST & KJEX med barnekor
NRK-Marianne Furevold
STELLA MWANGI
NRK-Marianne Furevold
DATAROCK

Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka
Dukketeater: BALDRIAN OG MUSA - PASSE HATT med Giert Werring
Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka
Dukketeater: ALTFOR MANGE KANINER med Wakka Wakka
Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka
Dukketeater: BALDRIAN OG MUSA - PÅ TUR med Giert Werring
Figurteaterverksted og rollespill med Wakka Wakka
Dukketeater: ALTFOR MANGE KANINER med Wakka Wakka

PEER GYNT I DOVREGUBBENS HALL og norske folkeeventyr
PHAEDRA
X-RAY: bollywood hip hop – danseshow m/ ONE UNITY og GHIDDA
X-RAY: bollywood hip hop – workshop og dans

ANIMASJONSTELT: Foredrag om Qvisten og hvordan Knerten blir levende
TEATERTELT: Miniteaterskole
TELTPLASSEN: Gateteater med Max Normal
TEGNETELT: Tegneskole med Donald Duck-tegner Arild Midthun
TEGNETELT: Donald Duck-tegner Arild Midthun signerer blader
PERFORMANCE plutselig et eller annet sted i parken
TEATERTELT: Miniteaterskole
TELTPLASSEN: Grønt Punkt presenterer GLADIATORS MILJØLEKER
ANIMASJONSTELT: Foredrag om spesialeffekter til film
PERFORMANCE plutselig et eller annet sted i parken
TEGNETELT: Donald Duck-tegner Arild Midthun signerer blader
TEATERTELT: Miniteaterskole
TELTPLASSEN: Gateteater med Max Normal
PERFORMANCE plutselig et eller annet sted i parken
TELTPLASSEN: Grønt Punkt presenterer GLADIATORS MILJØLEKER

Lørdag og søndag – i parken dagen lang
VENNEBYEN FLYTTER INN PÅ MINIØYA!
ANIMASJONSVERKSTED med Qvisten Animation
TEGNETELT med Arild Midthun og Donald Duck
TEATERTELT med Nationaltheatret
KUNSTVERKSTED med Astrup Fearnley Museet
BURSDAGSTELT med Amnesty

JOURNALISTSKOLE med Lokalavisene i Oslo
MILJØCAMP med El-retur og Forskerfabrikken
ROCKELAKK med Julia
TROLLSMINKE med Peer Gynt
BILBELTELØFTET med Statens Vegvesen
LEKEPLASS med Søve Lekemiljø

KUNSTHALL med DANIELL /STRANDBERG
KUNSTINSTALLASJON med Dragen Fritidsklubb
KAMPEN SKOLES MUSIKKORPS
AUTOGRAFTELT møt dine helter!
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