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Er du hypp på kammermusikk?  

Liker du å spille med andre som er glad i å nerde rundt fantastiske gamle komponis-
ter som Mozart, Boccherini, Vivalidi, Brahms eller Sjostakovitsj? Vi skal ha noen 
kammermusikkdager på Badet Kulturtun, og ønsker å invitere deg som har spilt    
noen år og vil spille sammen med andre.  

 

30.09 og 01.10 kl. 10 – 15.00 (Tilpasses etter antall grupper).  

Badet kulturtun, Eidsvollbakken 42. 5 minutter gåtid fra Eidsvoll stasjon.  

 

Hva er kammermusikk da? Det er små grupper som spiller sammen uten dirigent og 
fremfører stykkene sine i intime lokaler frem for store konsertsaler, på kammerset 
om du vil. 

 

Meld gjerne inn hvor lenge du har spilt, hvilket instrument og din alder. Da kan vi 
dele inn i grupper og finne musikk etter nivå og alders gruppe.  

Dagene blir organisert slik at gruppene får instruksjon og får mulighet til å overvære 
hverandres timer. Det vil også bli lagt til rette for at gruppene får øvetid alene. 

 

Informasjon og påmelding innen 23.09.19 til kaja.thoresen@eidsvoll.kommune.no.  

Vel møtt! 
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30.9 og 1. oktober  fra 
kl. 10 til kl. 14.  
 
Husflidshuset i Badeløkka, Eidsvollbakken 46, har åpent for barn fra 
1. trinn til og med 7. trinn.  

Det blir sying, veving, toving, snekring og andre aktiviteter. Alt som 
blir laget får barnet med seg hjem. 

Pris pr. dag er kr. 100 pr. barn,  
som inkluderer enkel lunsj og materialer.   
Deltar barnet på begge dagene kr. 150. 

Påmelding: sms 91608368 innen 26. september. Navn på barnet og 
hvilke dager han/hun skal være med. Ønsker du flere opplysninger, 
ta kontakt mt. 954 93 327. 
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Eidsvold IF arrangerer Rema100 håndballskole i uke 40 (30.09.19-02.10.19) 
For alderen 6-12 år Mandag til Onsdag fra 09:00 - 15:00 
PÅMELDINGSFRIST 19. SEPTEMBER 2019

Vi i Eidsvold IF håndball er så heldige å få arrangere REMA1000 
håndballskole i høstferien, uke 40, 30.09.19-02.10.19.
Tilbudet er for barn mellom 6-12 år.

PÅMELDING HER VÅRE HJEMMESIDER

Dette er REMA 1000 Håndballskolen:
Håndballskolen er et tilbud til alle, enten man allerede spiller håndball, eller har lyst 
til å prøve for første gang. Barna vil bli delt inn i grupper etter alder og hvor mye 
man kan om håndball. Det vil bli lagt opp til allsidig trening og lek, slik at barna har 
det gøy.
Håndballskolen varer i tre eller fem dager fra kl. 09.00 til 15.00. De får servert lunsj 
hver dag, men det kan være lurt å ha med drikke og noe frukt til mellommåltid.
Pris kr. 500,- (betaling skjer ved oppmøte/innsjekking dag 1, kan da betales via 
VIPPS, kort eller kontant)
PÅMELDINGSFRIST 19. SEPTEMBER 2019
Spørsmål om håndballskolen, kan rettes til sportslig leder:
Eva Nordgård, Tlf: 930 03 912 e-post: sportsligleder.handball@eidsvold-if.no
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Spillkveld på Pitstop. 
 
Går du på ungdomsskolen eller videregående? Pitstop kobler opp Nintendo Switch på 
storskjermen(8-player), setter ut alle brettspillene vi har og henger i kafeen i kjelleren. 
Kanskje vi kjører en turnering på Mario Kart eller Super Smash. Vi har også biljard,  
fussball, airhockey og bordtennis. Pitstop møtes hver fredag ellers også. Åpent, gratis 
arrangement. Ta med en venn og kom! Vi sees! 
 
Når og hvor? 
Fredag 4. oktober kl 19.00 – 00.00 på Pinsekirken Håpet, Trondheimsvegen 303.  
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Bokseskole mandag-onsdag kl.10-14, Søndre Samfund Trondheimsvegen 228, Råholt. 
Aldersgruppe 8 år og oppover. 
100kr pr dag. 
Passer fra nybegynner til viderekommende. 
Utstyr kan lånes av oss, om dere har eget utstyr ta dette med.  
Blir morsomme aktiviteter og bokseøvelser. 
 
Påmelding kan gjøres til jontollefsen@gmail.com 
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Perlebonanza 
HELE DAGEN| EIDSVOLL BIBLIOTEK | GRATIS 
Vi plukker nok en gang frem perler, strykebrett og smykketråd og 
inviterer store og små til å perle i  biblioteket. Alt du lager kan du 
selvfølgelig ta med deg hjem, helt gratis. 

 
Ons -fre  

2.-4. 
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