
arkitekturverksted | legobygging | konstruksjonslek   
byplanlegging | danseworkshop | minibyvandring   
designoppgave | planleggingsquiz | 3D-visualisering 

modellbygging | og mye mer!

BARNAS ARKITEKTURDAG
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HVOR ER VERKSTEDENE?
Rådhuskvartalet
1. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
2. Sørlandets Kunstmuseum
3. UiA kunstfag
4. Barn i Byen
5. Kristiansand Minibyggere
6.6. Asplan Viak AS
7. Dagfin Skaar AS
8. Agder arkitektforening/ Rambøll AS
9. Minibyvandring

Domkirka

Sørlandets Kunstmuseum

Sharron’s dansestudio

ARK.NET AS

Planfolket AS

THA-Arkitekter AS



1.  Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Ta med din egen pappeske!
Ta med en stor eller liten pappeske og så bygger vi i sammen en stor installa-
sjon av masse ulike esker! Vi har farger, penner og papir som du kan dekore-
re din eske med. Installasjonen vil bli stilt ut i Rådhuskvartalet.
Alder: fra 3 år

Skattejakt
Du får utdelt et skattekart og kan gå på skattejakt i Kvadraturen. Kan du finne 
alle bygningene med de blå kulturhistoriske skiltene? Premie til alle.
Alder: Passer for alle

Tegneutstilling: Skoleelever stiller ut.
TTema: «Du og dine venner vil bygge et hemmelig sted hvor dere kan være 
sammen og leke. Hvor er dette stedet? I en hule? I et tre? Under vann? På 
taket? Under trappa? Hvordan ser det stedet ut?»

2.   Sørlandets Kunstmuseum
OBS! Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Trekanten 
Vi lager tetraeder og bygger i høyden – hvor stor kan pyramiden bli?
Alder: fra 6 årAlder: fra 6 år

3.   UiA kunstfag
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

«Et rom her og et rom der»
Hvordan kan barn forandre og omforme rom med romelementer laget i bjørke-
finer og plexiglass?
Alder: 3- og 4-åringer med foreldre
Tidspunkt: kl. 11:00 – 14:00; 20 minutter pr barnegruppe à 4 stk

4.   Barn i Byen
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Lag forside til Barn i Byen
Hjelp – forsiden vår er tom! Kan du hjelpe oss å fylle den?
Prøv å komponere et bilde på forsiden som fanger lesernes interesse – og still 
opp som modell selv. Du får med en utskrift av forsiden hjem!
Alder: Passer for alleAlder: Passer for alle



      Kristiansand Minibyggere
      Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

      Vi viser frem Gyldenløvesgate 12, som brant ned i Bybrannen i 1880. 
      Den er bygd i målestokk 1:10. Vi har også en liten husmodell som viser  
      hvordan husa blir bygd opp.
      Aktivitet: Du kan trykke ut en takstein i leire, slik Minibyggerne gjør.
           Alder: Passer for alle

      Asplan Viak AS
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Infill
På en ledig tomt i Kronprinsens gate i Kvadraturen blir barna invitert til å tegne 
et hus til et lite utvalg karakterer. 
Alder: fra 5 år

AbstraksjonAbstraksjon
Kan man bo i en tekanne? Kan en støvel blir en skyskraper?
Vi lever oss inn i ulike objekter og tegner plan, snitt og fasade. 
Alder: fra 5 år

7.  Dagfin Skaar AS
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Konstruksjonslek
Sammensetting av en gitterdrageSammensetting av en gitterdrager, 3D FEM-analyse, 
Geomag-lek, Marshmallow-spaghetti-byggekonkurranse, mini-ubåt og film 
som viser bruk av denne, med mer! 
Alder: fra 5 år

8.   Agder arkitektforening/ Rambøll AS
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Bygg Kvadraturen i Minecraft
Bygg opp Kvadraturen som du gjerne vil ha den. Du får mulighet for å forme Bygg opp Kvadraturen som du gjerne vil ha den. Du får mulighet for å forme 
byen som du gjerne vil og designe byplanen i Minecraft. 
Alder: fra 6 år

Test ut fremtidens teknologi
Test ut brillene og se hvor bymodellen blir vekket til live. Få innblikk i hvordan 
man i dag jobber med virkelige modeller i 3D.
Alder: fra 6 år
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9.  Minibyvandring
Sted: Byvandringen begynner i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

En kort byvandring (ca. 20 min.) i Kvadraturen hvor vi ser på hus og snakker
om hvordan byen er blitt til.
Alder: Passer for alle
Tidspunkt: kl. 11, kl. 12 og kl. 13

10. Domkirka
Sted: Kristiansand domkirke, ved hovedinngangen

Oppdagelsesferd i Domkirka
Bli med og hoppe paradis og gå på oppdagelsesferd i Domkirka. Kanskje finner 
vi et hemmelig rom? Ca. 20-30 min.
Alder: Passer for alle
TTidspunkt: kl. 11:30, kl. 12:30 og kl. 13:30

11. Sørlandets Kunstmuseum
Sted: Sørlandets Kunstmuseum, Skippergata 24

Bygg et hus, lag en by
Ved bruk av treverk kan du sette sammen ditt egen hus. Hvordan vil det se ut 
og hvordan vil byen bli?
Alder: Passer for alle

Arkitektur og utsmykningArkitektur og utsmykning
Med utgangspunkt i Henrik Finnes vegg på Agder Teater får barna mulighet til å 
lage sitt eget relieff ved bruk av små, fargerike klosser. 
Alder: fra 3 år 

Buen
Hva er det som gjør at antikkens arkitektur er så ufattelig holdbar?
VVi tar i bruk arkitektputer og bygger en klassisk gresk bue. Tør du å krabbe over 
den? 
Alder: fra 6 år

Din KUNSTSILO
Tegnekonkurranse - hvordan ser din drømme-Kunstsilo ut?
Vinner kåres i løpet av november/desember av arkitekt Magnus Wåge, en av 
dem som laget vinnerutkastet til Kunstsilo. Vinneren får premie.
Alder: Passer for alleAlder: Passer for alle



12. Sharron’s dansestudio
Sted: Dronningensgate 30 (tidligere Norges Bank)

Bli med på en mini-danseforestilling med påfølgende danseworkshop. 
Utforsk hvordan din kropp kan formes og brukes i forhold til rommet og de 
du danser sammen med. En kreativ danseøkt for barn i alle aldre.
Alder: Passer for alle
TTidspunkt: kl. 11:00 og kl. 12:30

13. ARK.NET AS
Sted: Nodeviga 18

Vi holder åpent kontor og barna får i oppgave å bygge opp fantasikvartaler i 
Kvadraturen. Hvem bygger det høyeste – hyggeligste – triveligste – rareste 
kvartalet?
Alder: Passer for alle

14.14. Planfolket AS
Sted: Tollbodgata 52

Enkel innføring om reguleringsplaner 
Alder: fra 5 år

Demonstrasjon av 3D visualisering
Alder: fra 6 år
Tidspunkt: demonstrasjon kl. 11:15 og 13:15 (film vises hele dagen)

Fargelegging av kartFargelegging av kart
Alder: Passer for alle

Bygging av by i LEGO
Alder: fra 4 år

Planleggingsquiz med premie: 1 iPad og andre overraskelser. Trekning av iPad 
dagen etter.
Alder: Passer for alle

15.15. THA-Arkitekter AS
Sted: Tollbodgata 52

Åpent arkitektkontor. Arkitekten viser deg rundt!
Alder: Passer for alle



Alle arrangementer er gratis og åpent for alle!
Alle aktiviteter forutsetter at barn er i følge med en voksen.

Følg Barnas arkitekturdag på facebook og på 
www.kristiansand.kommune.no/aktuelt

Med forbehold om endringer i programmet.

Kristiansand kommune, 
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, 
i samarbeid med:

Agder arkitektforening
Sørlandets Kunstmuseum
UiA kunstfag
Barn i ByenBarn i Byen
USUS/Barnas by
Kristiansand Minibyggere
Byantikvaren
Kristiansand domkirke
Sharron’s dansestudio
Asplan Viak AS
Dagfin SkaarDagfin Skaar AS
Rambøll AS
ARK.NET AS
Planfolket AS
THA-Arkitekter AS




