
KALLE, TRALLE OG 
SKROT-ORKESTERET

er tilbake på 
Norsk Luftfartsmuseum!

onsdag 2. 
torsdag 3.  

    OKTOBER



Vi ønsker alle barnehager velkommen til en 
herlig musikalsk opplevelse! 
Kalle og Tralle er brødre, og moren deres har bedt Kalle om å 
rydde  rommet og kaste søppel og skrot. Det moren og Kalle ikke 
vet, er at Tralle bruker alt på rommet til å lage musikk med.
Det blir en kamp for Tralle å overbevise Kalle om at alt kan brukes 
til å spille på.

Bli med inn i en verden av oppfinnsomhet, fantasi og musikalsk 
glede, rytmer og lyder fra mye rart som du kanskje trodde bare var 
søppel.

Forestillingene varer i ca 40 minutter, og passer 
best for barn fra 3-6 år. (barnehage)

Onsdag 2. oktober

Kl. 10.00     kl. 11.15     kl. 12.30 

Torsdag 3. oktober:
Kl. 10.00     kl. 11.15     kl. 12.30 



Kalle og Tralle
Kalle og Tralle heter egentlig John  Kristian Karlsen og Ole 
Anders  Seines. De er begge ansatt som Distriktsmusikere 
i Sørfold kommune og er erfarne formidlere av 
barneforestillinger. 

Under barnehagedagene I 2014 gledet «Kalle, og Tralle og 
Skrot-Orkesteret» mange barn.  Norsk Luftfartsmuseum er 
stolte over igjen å kunne tilby denne  forestillingen til 
Bodøs barnehager.



Booking:
telefon: 75 50 78 50 
e-post: booking@luftfartsmuseum.no

Betaling
Skoler og barnehager fra Bodø kommune har gratis inngang 
gjennom kommunens betalingsavtale med Norsk Luftfartsmuseum. 
Dette gjelder også for Bodø voksenopplæring.
Pris for barnehager utenfor Bodø kommune er kr 30,– per person, 
for både barn og voksne. 

Avbestilling
Om dere ser at dere ikke kan komme, så gi beskjed så snart som 
mulig, slik at noen andre kan få plassen.

Spise på museet
Det er mulig å ta med egen mat og drikke for å spise her, eller dere 
kan handle i vår kafé om dere ønsker det. Gi beskjed dersom dere 
vil spise her, når dere bestiller tidspunkt for besøket, så reserverer 
vi plass dersom det er ledig.

Forberedelse og tid
Vi ønsker å gi elevene/barnehagebarna en best mulig opplevelse 
når de er hos oss. Vi har erfart at forberedelse kan være viktig. 
Snakk gjerne med barna på forhånd om hva et museum er, hvordan 
man oppfører seg på et museum, og hva som skal skje på museet 
akkurat den dagen.

Velkommen til Norsk Luftfartsmuseum!




