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BARNAS ARKITEKTURDAG
7. september 2019 kl. 11-15
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HVOR ER VERKSTEDENE?

Rådhuskvartalet
1. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
2. Minibyvandring med byantikvaren
3. Barn i Byen
4. Asplan Viak AS
5. Asplan Viak AS/ BOBY 
6.6. Agder Arkitektforening/ Rambøll AS
7. UiA Samfunnsplanlegging
8. Dagfin Skaar AS
Parkvesenet, kultursektoren og
plan-, bygg- og oppmålingsetaten

Domkirka

Sørlandets Kunstmuseum

Sharron’s dansestudio

Teateret og Kristiansand Improteater

Posebyen barnenabolag/ Posebyen vel

Christianssands Byselskab/ Kvartal 5

TTrollvegg Arkitektstudio AS

Vitensenteret/ Cultiva
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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 sammen en stor 
installasjon av masse ulike esker! Vi har farger, penner og papir som du kan 
dekorere din eske med.
Alder: fra 3 årAlder: fra 3 år

Marviksletta i 3D
Ta på deg VR-brillene og se på den nye bydelen som er under utvikling på 
Marviksletta!
Alder: fra 5 år

Modellutstilling: Skoleelever stiller ut
Tema: «Om du skulle bo i Kvadraturen – hvordan ville ditt hus se ut?»
Skoleelever fra flere skoler har bygd modeller av sitt drømmehus som vi har Skoleelever fra flere skoler har bygd modeller av sitt drømmehus som vi har 
satt sammen til noen kvartaler i Kvadraturen.

Arkitekturcafé
Møt plan- og bygningssjef Venke Moe i arkitekturcaféen og slå av en prat!
Det blir servert gratis kaffe, saft og boller. 

2.   Minibyvandring med byantikvaren
Sted: Byvandringen begynner i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

En kort byvandring (ca. 30 min.) i Kvadraturen hvor vi ser på hus og snakker En kort byvandring (ca. 30 min.) i Kvadraturen hvor vi ser på hus og snakker 
om hvordan byen er blitt til. Ta med et skattekart på turen og gå på skattejakt i 
Kvadraturen! Kan du finne bygningene med de blå kulturhistoriske skiltene?
Alder: passer for alle
Tidspunkt: kl. 12, kl. 13 og kl. 14

3.   Barn i Byen
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Lag forside til Barn i ByenLag 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 alle



4.  Asplan Viak AS
      Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

  Lag moving picture flip book
  Vi lager animasjon ved å tegne tegninger med små endringer som blir til en 
  kort historie ved å «flippe» arkene med tommelen. 
  Alder: fra 6 år

5.5.  Asplan Viak AS/ BOBY (Bolig- og byplanforening)
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Sammen tegner vi skyskraper(e) 
Vi tegner hver vår etasje i en skyskraper og setter dem sammen til et høøøyt 
hus som nesten skraper i skyene.  
Alder: passer for alle

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

Bygg Kvadraturen i Minecraft
Bygg opp Kvadraturen som du gjerne vil ha den. Du får mulighet for å forme 
byen som du gjerne vil og å designe byplanen i Minecraft.
Alder: fra 7 år

Legoverksted
Her kan du bygge det du vil skape i Minecraft med legoklosser.
Alder: fra 3 årAlder: fra 3 år

Test ut fremtidens teknologi
Test ut VR-brillene og se hvordan bymodellen blir vekket til live. Få innblikk i 
hvordan man i dag jobber med virkelige modeller i 3D.
Alder: fra 6 år

7.  UiA Samfunnsplanlegging
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

    
  Lag byrom
  Lag et byrom ved en elv eller ved en park med bruk av ulike materialer 
   og former.



8.  Dagfin Skaar AS
  Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

  Konstruksjonslek
  Bygging av Marshmallow-spaghetti-tårn og byggeteknikk i praksis.
  Alder: fra 3 år

9.  Parkvesenet, kultursektoren, plan-, bygg- og oppmålingsetaten
    Sted: Bakgård bak menighetshuset/ ved Kunstmuseet
  
  Lag din egen lekeplass midt i byen!
  I bakgårdsrommet bak menighetshuset skal det bygges lekeplass. Sammen   
      med kunstnere kan du modellere din drømmelekeplass slik som du ønsker den!
  Alder: fra 5 år

10. Domkirka
Sted: Kristiansand domkirke, ved hovedinngangenSted: Kristiansand domkirke, ved hovedinngangen

Oppdagelsesferd i Domkirka
Bli med på oppdagelsesferd i Domkirka der vi sjekker ut de ulike rommene og 
leter etter hemmelige symboler.
Alder: passer for alle
Tidspunkt: kl. 11:00 og kl. 11:30

11. Sørlandets Kunstmuseum
    Sted: Sørlandets Kunstmuseum, Skippergata 24
  
  Buen
  Hva er det som gjør at antikkens arkitektur er så ufattelig holdbar? Vi tar i bruk   
  arkitekturputer og bygger en klassisk romersk bue. Tør du krabbe over den?
  Alder: fra 6 år

  Vil du flytte inn?
    I museets foaje finnes en stor hylle, eller en tom boligblokk om du vil. Med ulike   
  materialer lager vi innredninger til blokkas leiligheter. Alder: fra 3 år
  
  Fargeklatt
  Vi setter farge på byens fasader og tomme byrom. Alder: passer for alle
 
  Krabbetur - oppdagelsestur i Barnas kunstmuseum
    Vi ser på kunstverk og utforsker romlighet og akustikk. Varighet: ca. 20 min. 
  Begrenset antall. Alder: fra 3 år. 
  Tidspunkt: kl. 12:00 og kl. 13:00.
  





16. Trollvegg Arkitektstudio AS
  Sted: Østre Strandgate 31, på kontoret og på takterrassen

  Bli med og gjør byen grønnere!
  Bli med på å påvirke hvordan byen kan bli grønnere ved å ta i bruk byens      
  tak. Kan du tenke deg å dyrke din egen mat på din egen terrasse? Her tegner   
  vi i fellesskap og du kan se hvordan dine ideer kommer til live i arkitektens
    3D-verktøy på et ekte arkitekturprosjekt!
  Alder: fra 5 år

17. Vitensenteret/ Cultiva
  Sted: Vitensenteret, Markensgate 21A

  Cultiva-dag på Vitensenteret
  Cultiva gir en gratisdag på Vitensenteret til byens barnefamilier. Vitensenteret 
  holder åpne aktivitetsrom med flere aktiviteter. Du kan også utforske den 
    interaktive utstillingen.

  Spaghettibrobygging 
  Her kan du konkurrere om å bygge den mest solide og kule broen med       
  spaghetti.
  Alder: fra 5 år

  Strawbees
    Vi bygger ulike tredimensjonale figurer som vi også kan sette sammen til noe    
  større.
  Alder: fra 3 år

  Klosseeldorado
  Bruk våre klosser til å bygge forskjellige bygninger og skape ulike figurer.
  Alder: fra 3 år

  Programmering
    Programmer vår lille robot Blue Bot i et bymiljø.
  Alder: fra 3 år
 



Alle arrangementer er gratis og åpent for alle! Alle aktiviteter forutsetter at barn er 
i følge med en voksen. Det vil bli tatt bilder og videoopptak under arrangementet.

Følg Barnas arkitekturdag på facebook og på www.kristiansand.kommune.no/aktuelt
Takk til Cultiva og Vest-Agder fylkeskommune for økonomisk støtte.

Med forbehold om endringer i programmet.

Vest-Agder fylkeskommune - Cultiva - Agder Arkitektforening
Sørlandets Kunstmuseum - Vitensenteret - UiA Samfunnsplanlegging
Barn i Byen - BOBY (Bolig- og byplanforening) - Kristiansand domkirke
Christianssands Byselskab/ Kvartal 5 - Teateret og Kristiansand Impro-
teater - Posebyen barnenabolag/ Posebyen vel - Sharron’s dansestudio
Kultursektoren - Parkvesenet - Byantikvaren - USUS - Asplan Viak AS
Dagfin Skaar AS - Rambøll AS - Trollvegg Arkitektstudio AS

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

Program for dagen
Gjennom hele dagen mellom kl. 11:00 og 15:00 er det ulike aktiviteter i Rådhus-
kvartalet, i Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), i bakgården bak menighetshuset/ 
ved Kunstmuseet, i Gyldenløves gate i Posebyen, i Kvartal 5 i Posebyen, på 
Vitensenteret og hos Trollvegg Arkitektstudio i Østre Strandgate 31. 
Se programmet for detaljer. I tillegg er det følgende aktiviteter til faste tidspunkt:

Tidspunkt    Aktivitet                                      Sted
11:00       Oppdagelsesferd i Domkirka    Domkirka
         Danseforestilling og workshop   Sharron’s dansestudio
  
11:30       Oppdagelsesferd i Domkirka    Domkirka
  
12:00       Minibyvandring           Rådhuskvartalet
                  Krabbetur i kunstmuseet      SKMU
         Improteater             Teateret
  
12:15       Danseforestilling og workshop   Sharron’s dansestudio
  
13:00       Minibyvandring           Rådhuskvartalet
         Krabbetur i kunstmuseet      SKMU
                  Improteater             Teateret
  
14:00       Minibyvandring           Rådhuskvartalet
         Improteater             Teateret
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