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Et kreativt og musikalsk miljø – i Ringerike Kultursenter – hver tirsdag  
Kulturakademiet i Sentrumkirken har et variert tilbud for barn og unge innen sang, dans og 
teater. Vi ønsker å bygge et inkluderende miljø, der barna og de unge opplever trivsel og 
tilhørighet – samtidig som vi oppmuntrer dem til å ta steg for å utvikle sine kreative evner og 
ferdigheter. Verdiforankringen for det vi gjør, er Bibelens budskap om at alle mennesker er 
verdifulle og unike. 
 

 KnøtteKompaniet (3-5 år) 

o Studio 5 ved Bysalen Amfi, tirsdager kl 1700-1745 
o Ledere: Christine Ottersen, tlf 45215787, Lina Nesbakken, tlf 92640924 og Marit 

Krogvold Eriksen 
 

 MiniKompaniet (1.-3. klasse) (dette semesteret også for de som skal begynne på skolen til høsten) 

o Bysalen Amfi, tirsdager kl 1700-1800 
o Ledere: Liv Johanne Lindsjørn, Celine Rensel, Sara Fossaas og Synne Fossli 

 
 ArtKompaniet (4.-6. klasse) 

o Bysalen Amfi, tirsdager kl 1800-1930 
o Ledere: Gro Heidi Øvereng, tlf 97631526 

Ruth Synøve Aamodt Sørensen, Celina Korsdahl Johansen og Ester Mjøs 
 

 Beat (7. klasse og eldre) 
o Studio 5 ved Bysalen Amfi, tirsdager kl 1900-2030  

o Ledere: Line Ellseth Bjerkeli, tlf 45431563, Ruth Synøve Aamodt Sørensen 

 
 

Søknader om dispensasjon fra aldersgrenser innvilges kun unntaksvis dersom det foreligger 
gode sosiale grunner, og hvis ferdighetene tilsier at man kan delta på et høyere nivå. 
Ungdommene i Beat har anledning til å delta i ArtKompaniet dersom de skulle ønske det og 
det er ledig kapasitet. Dette koster i så fall ikke noe ekstra i semesteravgift. Det samme 
gjelder de yngste barna i ArtKompaniet som skulle ønske å delta i MiniKompaniet i tillegg. 
 

Semesteravgift 
KnøtteKompaniet: 800 kroner / MiniKompaniet: 1.200 kroner 
ArtKompaniet: 1.300 kroner / Beat: 1.400 kroner 
 
Semesteravgiften innbetales på en av de første tirsdagsøvelsene, senest 7. februar.  
Mulige betalingsmåter: (1) kontant (2) kortterminal (3) overføring til konto 2280.33.04452. 
Søskenrabatt => 20 % rabatt på totalsum. 
Merk innbetalingen med «semesteravgift» + navn på deltaker. 
 
Matservering i forbindelse med konserter/arrangementer er inkludert i semesteravgiften. Frukt 
til MiniKompaniet på tirsdagene er også inkludert, samt kveldsmat til ArtKompaniet og Beat. 
 

Inntak av nye medlemmer 
Skjer i løpet av de første ukene rundt semesterstart, kun unntaksvis på et senere tidspunkt. 
Nye medlemmer må søkes inn.  
Ved kapasitetsbegrensninger vil det bli foretatt en prioritering ut i fra følgende kriterier: 
1. Har stått på venteliste fra forrige semester 
2. Har søsken som er med i Kulturakademiet 

3. Har vært med tidligere, men hatt pause i ett eller flere semester 
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Forventninger til foreldrene  
Det forventes at foreldrene bidrar med praktisk hjelp i forbindelse med arrangementer. 
Aktuelle funksjoner er matservering, kafésalg, rigging, bæring, rydding, vasking og ulike 
backstagefunksjoner. Alle foreldre forplikter seg til å bake inntil 2 kaker pr semester, alternativt 
gjærbakst som kan selges i kaféen eller til matservering i forbindelse med supersøndag, 
vårkonsert eller andre arrangementer. 
 
Viktige datoer dette semesteret: 
 
Krafttak for kultur 5.2: 
ArtKompaniet og Beat deltar på Kulturkirke som en del av «Krafttak for kultur» 5.2. 
Bysalen Amfi, søndag kl 1100. 
 
Supersøndag 19.3: 
KnøtteKompaniet og MiniKompaniet synger på «supersøndag» i Sentrumkirken 19.3. 
Bysalen Amfi, søndag kl 1100. 
 
Søndag 26.3: 
ArtKompaniet og Beat synger på Kirke i Kultursenteret, Sentrumkirken 26.3. 
Bysalen Amfi, søndag kl 1100. 
 
Barnas Dag 29.4:  
MiniKompaniet, ArtKompaniet, Beat deltar på Barnas Dag i Kultursenteret lørdag 29.4. 
 
Vårkonsert 30.4: 
Kulturakademiet skal ha en stor vårkonsert søndag 30.4. Byscenen, Ringerike Kultursenter. 
Her deltar KnøtteKompaniet, MiniKompaniet, ArtKompaniet og Beat.  
 
Tivolifest 2.5: Vi avslutter hele semesteret med en «tivolifest» i Bysalen Amfi tirsdag 2.5! 
 
 

Forventninger til barna og de unge 
Vi ønsker at alle skal møte på hver øvelse så langt det er mulig, og at foreldrene gir beskjed 
på SMS eller E-post ved sykdom/forfall. Videre ønsker vi at barna skal følge de instruksjonene 
som blir gitt av lederne, og at alle bidrar til at det blir et godt miljø, preget av sangglede og 
positivitet. Oppmuntringer og gode ord er bra. Og gi beskjed til en av de voksne om noe ikke 
er som det burde være. 
 

Informasjon 
om aktiviteter og planer sendes ut fortløpende via E-post, enkelte ganger også via SMS. I 
tillegg legges all viktig informasjon ut på Kulturakademiets hjemmesider. Sørg for å gi oss 
oppdaterte mailadresser og telefonummer slik at du mottar informasjon om det som skjer. 
www.kulturakademiet.com  
 

Bilder 
Vi ønsker at det gis beskjed til oss hvis dere som foreldre ikke ønsker at barna skal være med 
på fotografering til bruk på våre nettsider og annen profilering av Kulturakademiet. 
 

Spørsmål? 
Ta kontakt med koordinator: Birgitte Jacobsen tlf 92211280, Epost: gitte@sentrumkirken.no 
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