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Katter er fantastisk flotte dyr og Aristokattene er en herlig 

måte å ønske velkommen til livet etter pandemien på. Denne 

pandemien har vært som en kattevask med lang våt pels som 

aldri tørker. Og etter en utmattende pandemi føles det riktig å 

få klørene ut og ønske velkommen inn til en premiere med full 

sal av både katter og mennesker. 

Kattens lek er en lek på liv og død. Katten er nemlig ikke 

bare leken og elegant. Den er også et rovdyr som ikke går av 

veien for å drepe småfugl. Historien dere skal få se og høre i 

kveld innebærer både konflikt og drama. Det dreier seg om 

en skummel butler, som forsøker bortføre katten Marion, og 

om Bøllekattene, Jazzkattene og Dollekattene, som holder til 

i Dunkel Aveny. Barneteater kan nemlig også være en lek på 

liv og død. Her i Barneteatret tar vi teater for barn og unge på 

blodig alvor og med godt humør. 

Barneteatret er en stor del av medlemmenes liv. Mange blir 

bestevenner og mange beholder kontakten resten av livet. Selv 

er jeg tidligere medlem av Barneteatret og er kjempeglad for å 

være tilbake her i Sandvika Teater. Nå i rollen som daglig leder, 

mens Mona er i fødselspermisjon. 

Aristokattene har blitt en gøyal og leken forestilling. Tusen takk 

til det kreative teamet, til skuespillerne, de frivillige foreldrene 

og alle som har bidratt med å skape denne forestillingen. Jeg er 

katte-sprettende glad for å endelig kunne ønske velkommen til 

latter og katter sammen med dere i salen. 

God fornøyelse!! 

Jarl Flaaten Bjørk
Daglig leder

VELKOMMEN TILBAKE 
MED KATT I TEATRET!



Kjære publikum, velkommen tilbake til teatret. 
Gjett om vi har ventet på deg! 

Å sette opp en fullskala teaterproduksjon i en tid som inkluderer smitte- 

utbrudd, sykefravær, munnbind og avstand er mildt sagt krevende. 

Men det er viktigere enn noensinne å sette opp teater. Fortsette. Ikke 

tenke at vi venter noen måneder og lar det roe seg.  Nei, det er nå! 

En helaftens musikal med store sang og dansenumre, med alvor og 

komikk, med fargesprakende kostymer, herlig scenografi, og festlige 

dyr er det vi trenger nå. Musikal må være den beste medisin. Aristo-

kattene varmer, berører og setter to streker under svaret: vi er sterkere 

sammen. Jeg synes det klinger bra. Særlig etter denne tiden. Som vi 

heldigvis beveger oss sakte men sikkert ut av. 

Jeg er så takknemlig for perioden med alle skuespillerne i BBT. Jeg er 

så imponert og stolt. Jeg har sett mange av BBT’s forestillinger og visst 

at det var stappfullt av talent i denne gjengen. Talent er en ting, men 

her finnes også en kjærlighet og respekt for hverandre og ikke minst 

for teaterfaget. Fremtiden i norsk teater ser lys ut. Den vil fargelegges 

av BBT, det er jeg sikker på. Selv med munnbind i prøvesalen har gjengen 

berørt meg. Helt inn til hjertet. Jeg er hyperallergisk mot katter, men 

har nå lyst til å skaffe meg en katt. Det sier ALT!  

Også har vi foreldregruppene da; dere er enestående. Selve limet i 

BBT. Takk for godt og stødig samarbeid og en imøtekommende 

velkomst og tillitt. 

Jeg vil også få takke mine medsammensvorne i denne prosessen: 

Hedda, Bibbi, Maja, Ranveig, Jarl, Mona og Lise: dere er rett og slett 

kreativt gull! 

FYTTIKATTA, nå er det faktisk på tide! Nyt PUSikalen vår og la deg 

begeistre, det har du fortjent!

Espen Bråten Kristoffersen
Regissør 

REGISSOREN HAR ORDET



EN KUL KATTEHISTORIE 
          BLIR TIL

På 50-tallet kom forfatter og manusskriver Tom McGowan over en 

barnebok som handlet om en kattemor som kom bort fra kattungene 

sine. Sammen med kollega Tom Rowe, utviklet McGowan historien om 

til en kort TV-serie på oppdrag for Walt Disney Productions. Utover 

60-tallet videreutviklet de manuset til å bli et manus for en anima-

sjonsfilm. Filmen «Aristokattene» ble Disneys første animasjonfilm 

som ble produsert etter Walt Disneys bortgang. 

Den opprinnelige historien om kattemoren foregikk i New York, men i 

Disneys versjon ble handlingen flyttet til Paris tidlig på 1900-tallet. 

To tjenere, en butler og en husholderske var sentrale i den opprinnelige 

historien og var de som skulle arve formuen til den eksentriske damen 

med kattene. 

Kattene fikk egne personligheter og egne stemmer. Katten ‘Scat Cat’ 

var modelert etter jazzlegenden Louis Armstrong, med samme mel-

lomrom mellom fortennene og lik trompet-spillestil. 

Da Walt Disney døde var det Woolie Retiherman som fikk det endelige 

ansvaret for å produsere filmen og med ham kom mus og gjess inn i 

historien. «Aristokattene» hadde premiere i USA 11.desember 1970 og 

ble den 20. helaftens tegnefilm fra Walt Disneys Productions. Filmen 

ble en suksess med Eva Gabor, Phil Harris (Også kjent som Baloo i 

Jungelboken) og Roddy Maude-Roxby i hovedrollene. Filmen er en av 

de muntreste filmene til Disney og en av de få som ikke er basert på en 

legende eller et eventyr. 





De aller fleste katter har store ører. Ørene kan beveges uavhengig av hverandre slik at 

katten slipper å vri hodet sitt for å høre om det er mus eller andre byttedyr i nærheten. 

Kattedyr kan ikke høre de laveste tonene på et piano, men kan høre spissmus og andre 

dyr som snakker sammen i et veldig veldig lyst toneleie. Det eneste som er dumt med 

katter er at kattene ikke lukter like bra som hunder. Kattenes luktesans er likevel mye 

bedre enn menneskene og katter har 40 ganger så mange lukteceller som mennesker. 

Følelsessansen er kattens sterkeste sans. Katten har normalt 24 værhår på snuta. 

Katter liker ofte å være alene og å gjøre som de vil. Katter i moderne familier har ofte 

egen katteluke og en egen chip under pelsen som fungerer som egen nøkkel. Katter har 

imidlertid sjelden egen mobiltelefon.

FAKTA OM KATTER





INGRID
MEDLEM FRA 2021

INGVILD
MEDLEM FRA 2022

JACOB
MEDLEM FRA 2015

KRISTIAN
MEDLEM FRA 2018

IBEN
MEDLEM FRA 2015

LEON
MEDLEM FRA 2021

MAGNUS M
MEDLEM FRA 2017

MAGNUS S
MEDLEM FRA 2018

MARIA
MEDLEM FRA 2018

LEA
MEDLEM FRA 2012

HULDA
MEDLEM FRA 2017

HALVOR
MEDLEM FRA 2018

GURO
MEDLEM FRA 2019

IDA LINNEA
MEDLEM FRA 2017

FRIDA
MEDLEM FRA 2021

DANIEL
MEDLEM FRA 2021

CELINA
MEDLEM FRA 2018

ALVA N
MEDLEM FRA 2022

ALVA K
MEDLEM FRA 2014

CAMILLA
MEDLEM FRA 2018

EMILIE
MEDLEM FRA 2015

ELLA
MEDLEM FRA 2015

FELIX
MEDLEM FRA 2015

EMIL
MEDLEM FRA 2021

EMELIE
MEDLEM FRA 2018

SKUESPILLERESKUESPILLERE



TOBIAS
MEDLEM FRA 2017

ULRIK
MEDLEM FRA 2013

WILMA
MEDLEM FRA 2015

YLVA
MEDLEM FRA 2017

MATHIAS
MEDLEM FRA 2013

MILLA
MEDLEM FRA 2013

MIRA
MEDLEM FRA 2018

NINNA SOFIE
MEDLEM FRA 2019

NORA
MEDLEM FRA 2017

SIMONA
MEDLEM FRA 2021

SOPHIE
MEDLEM FRA 2017

SVERRE
MEDLEM FRA 2021

TILDE H
MEDLEM FRA 2018

TILDE L H
MEDLEM FRA 2018

OLIVER
MEDLEM FRA 2015

RAGNHILD
MEDLEM FRA 2015

RONJA
MEDLEM FRA 2017

SAGA
MEDLEM FRA 2017

SANNA
MEDLEM FRA 2017

MARIE R
MEDLEM FRA 2014

MARIA OS
MEDLEM FRA 2021

MARIUS B
MEDLEM FRA 2018

MARIE CHARLOTTE
MEDLEM FRA 2015

MARIUS S
MEDLEM FRA 2018



MARION: Emilie Hardersen
MILLI: Simona Mavrodieva
BILLI: Saga Bergwitz
WILLI: Daniel Snijders
MADAME KRYSTALL: Milla Barr Kongsteien
EDGAR: Marius Aleksander Brun
ADVOKAT GRIBB: Marius Sandeman-Kiste

BØLLEKATTER
BØLLA: Jacob Apeland
TIGEREN: Tobias Mahajan Thomassen
LAPPEN: Emil Waale Salomaa
RUFUS: Ronja Olafsen Antonisen
SVARTA: Emelie Tveten Møller
FRU LARSEN: Ragnhild Øfsthus Gravir

DOLLEKATTER
KAT: Alva Bønkan Kvam
DOLLY: Mira B. Wold
NINA: Ylva Helsem Knutsen
GURIMALLA: Ingrid Jagmann Nyquist

JAZZKATTER
TOM: Mathias Fagerli
LOUISE: Celina Bergie Lund
DINA: Sophie Skårbekk Borgen
VICKY: Wilma Gilje  
JIPPI: Milla Barr Kongsteien
TOBBEN: Kristian Arnestad Lind-Nilsen
RITA: Alva Ramnefjell Nygård

GJESS
PETRONELLE: Hulda Sævareid
SALMONELLE: Ragnhild Øfsthus Gravir
GABRIELLE: Alva Bønkan Kvam

HUNDER
TORRY: Emelie Tveten Møller
SORRY: Wilma Gilje

ROTTER
INSPEKTØR RAT: Marius Sandeman-Kiste
MYGGEN: Hulda Sævareid

ROLLELISTEROLLELISTE

LAG PELSLAG PELS



MARION: Nora D. Sletten Kristensen
MILLI: Sanna Berge Storruste
BILLI: Frida Moen Kilde
WILLI: Leon Bjåstad Lunderby
MADAME KRYSTALL: Marie Rekdal
EDGAR: Felix Aass Rolfsen
ADVOKAT GRIBB: Oliver Kyrre Chown Voll

BØLLEKATTER
BØLLA: Halvor Julo Amdahl
TIGEREN: Magnus Holtan Molteberg
LAPPEN: Sverre Gjengstø
RUFUS: Iben Nyman Bjørk
SVARTA: Tilde Løken Halvorsen
FRU LARSEN: Maria Løseth

DOLLEKATTER
KAT: Lea Xianni Undall  
DOLLY: Marie Charlotte Haugen  
NINA: Guro Hylbak Vie
GURIMALLA: Ninna Sofie Håndlykken- 
Michaelsen

JAZZKATTER
TOM: Ulrik Wasmuth
LOUISE: Ella Prydz Hoftvedt
DINA: Ida Linnea Ellevset
VICKY: Maria Ophus Steine
JIPPI: Marie Rekdal
TOBBEN: Magnus Hagelund Sandøy
RITA: Ingvild Svendal Lange

GJESS
PETRONELLE: Camilla Løseth
SALMONELLE: Maria Løseth
GABRIELLE: Lea Xianni Undall  

HUNDER
TORRY: Tilde Løken Halvorsen
SORRY: Maria Ophus Steine

ROTTER
INSPEKTØR RAT: Oliver Kyrre Chown Voll
MYGGEN: Camilla Løseth

ROLLELISTEROLLELISTE

LAG POTELAG POTE







KREATIVT TEAMKREATIVT TEAM

Dramatisert av: Bibbi Neergaard
Regi: Espen Bråten Kristoffersen
Koreograf: Birgitte Olsenlund
Sanginstruktør: Hedda Brekke Aronssen
Scenografi: Christine Lohre
Kostymedesign: Ranveig Thon Bjørnestad
Sømansvarlig: Lise Sæbø
Maskør: Rudi Elise Arctander
Produksjonsleder/ inspisient: Maja Fjellandsbø

Prosjektansvarlig: Jarl Flaaten Bjørk
Lys: Liv Torill Vatvedt / Johan F. Ø. Williams

Lyd: Kamran Dolati / Håvard Hiller
Grafisk design: Knut-Ole Mathisen
Foto: Richard Kongsteien og Mads Nygaard

Takk til: Bærum Kommune, Lions Club Bærum Vest, 
HG Media v/Pelle Odden og Gunnar Ausland.

Uten foreldrene stopper teatret! Vi retter derfor en 
spesielt stor takk til foreldrene i Bærum Barneteater. 
Uten foreldrenes enorme innsats, entusiasme og dyk-
tighet hadde vi hverken hatt program, kostymer, sminke 
eller rekvisitter. Publikum hadde heller ikke fått sjoko-
ladekake og BBT-vafler i pausen. Til sammen legger 
foreldrene ned over 3000 timer frivillig arbeid for oss 
hvert år. Tusen takk for jobben dere gjør!

DE SOM STåR BaK

Regissør
Espen har sin utdannelse fra Bårdar akademiet og Kunsthøgskolen i Oslo og har medvir-
ket i flere musikaler, teaterstykker og revyer på mange av Norges teatre. Espen har vært 
ansatt ved Nationaltheatret, Oslo nye teater, Riksteatret, Det Norske teatret m.fl

Hans seneste rolle var som Tore i musikalen «Så som i himmelen». Til høsten venter 
Norgesturne med Hanne Krogh og showet «Lykken er og la det swinge». Espen underviser 
teater og musikal ved Romerike folkehøgskole og Bårdar akademiet. Regioppdrag inklu-
derer blant annet Peer Gynt, Cabaret, Spamalot, Tonje Glimmerdal, Til ungdommen, m.fl. 
Funfact: Espen er en av Norges mest brukte stemmeskuespillere og har dubbet over 50 
ulike roller, men er nok mest kjent som stemmen til Tinky Winky og Klatremus!

ESPEN BRÅTEN KRISTOFFERSEN

Kostymedesigner
Ranveig har en variert bakgrunn.

Hun har drevet friteatergruppen Bandittene A/S, som var stasjonert i Bærum på 
nittitallet. Videre har hun vært høyrehånda til Alfa og Bjarne Betjent i Sesam 
stasjon. Hun har laget en t-baneforestilling for Riksteatret, og startet opp det 

satiriske nyhetsteateret «Dagsnytt Ørten». Hun har i en årrekke jobbet som 
dramalærer og teaterinstruktør. For tiden er hun å finne på kontoret til Bærum 

Barneteaters Teaterskole, hvor hun fungerer som daglig leder. Dette er fjerde gang 
hun har kostymedesign for Bærum Barneteater. 

. 

RANVEIG THON BJØRNESTAD 



Maskør
Rudi utdannet seg som maske- og hårdesigner ved Høyskolen Kristiania våren 2021. 

Høsten 2019 hadde hun sminkedesignet og arbeidet som maskør på Skinner til fri-

het, amatørteateret på Blaker. Etter dette har hun i samarbeid med Helle Pedersen 

hatt sminkedesign, og sminket på kortfilmen Pesta. Deretter bistått på musikkvideo 

og diverse tv-serier.

RUDI ELISE ARCTANDER

Sømansvarlig
Alice eller Lise som hun blir kalt på her barneteateret, har jobbet med kostymene sammen 
med designer Ranveig og alle foreldrene i kostymegruppa i denne forestillingen. Lise har 
vært involvert i de fleste forestillingene i BBT siden hun var med å stifte barneteateret i 
1985. Lise er inkarnasjonen av BBT og en veldig viktig person i teateret for både små og store.

ALICE SÆBØE

Produksjonsleder og inspisient
Maja har selv vært medlem i Bærum Barneteater fra 2011- 2017 og gått 3 
år på dramalinjen ved Rud Vgs. Nå studerer hun Prosjektledelse, kunst og 

kreativ næring ved Høyskolen Kristiania. Dette er Majas tredje produksjon 
som produksjonsleder og inspisient hos BBT.

MAJA FJELLANDSBØ

Sanginstruktør
Hedda er utdannet innen sang ved Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), 

arrangementledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og musikkpedagogikk ved Norges 
Musikkhøgskole. Hedda har sitt hovedvirke som sanger, låtskriver og repetitør, og er 
kunsterisk ansvarlig for produksjonene «Spillelista» og «Miljødetektiven Smartine». 

Aristokattene er Heddas åttende produksjon som sanginstruktør på Bærum Barneteater. 

HEDDA BREKKE ARONSSEN 

Koreograf
Bibbi er utdannet ved danselinjen på Kunsthøgskolen i Oslo i 2004. Siden den gang 
har hun jobbet innenfor mange sjangere, mest som danser og koreograf. Hun har vært 
med i forestillinger som Spellemann på taket, Singing in the rain og Billy Elliot. Hun har 
tidligere koreografert mange forestillinger for BBT, som bl.a Aladdin, Mormor og de 
åtte ungene, Jubileumskavalkaden, Peter Pan og den sistemelketann, Narnia og Doktor 
Proktors Prompepulver. Om sommeren jobber hun som dyrepresentasjonsvert og 
sjørøver i Kristiansand dyrepark.

BIRGITTE (BIBBI) OLSENLUND 

Av: Sverre Brandt
Musikk: Johan Halvorsen
Musikkarrangement og orkesterledelse: 
Per Christian Revholt

Regi: Birgitte (Bibbi) Olsenlund
Koreograf: Kaja Slotnes
Sanginstruktør: Hedda Brekke Aronssen
Scenograf: Per Horn
Kostymedesign: Alice Sæbøe
Sminkedesign: Ila Ambjørnsen

Produksjonsleder/ inspisient: 
Thea Jessen Bakke/ Jon Todal Sæbø

Prosjektansvarlig: Mona Larsen
Lys: Kjetil Moslåtten/ Jo Williams
Lyd: Cathrine Husum/ Tom Erik Stoknes
Grafisk design: Knut-Ole Mathisen
Foto: Richard Kongsteien

Takk til:
Bærum Kommune, familien Brandt Qvenild, 
Obos Sandvika, Lions Club Bærum Vest, 
Lykkebingo Asker, HG Media v/Pelle Odden, 
Per Horn, Finn.no, Ole Kristian Wetten, 
Esmeralda Design, Kristine Glennes Ballettskole 
og Alfr. A. Berge A/S

Vi vil rette en spesielt stor takk til foreldrene i 
Bærum Barneteater! Til sammen legger de ned 
over 3000 timer frivillig arbeid for oss hvert år! 
Uten deres enorme innsats, entusiasme og 
dyktighet hadde vi verken hatt program, kostymer, 
sminke eller rekvisitter. Og publikum hadde ikke fått 
sjokoladekaker og BBT- vafler i pausen. 
Uten foreldrene stopper Bærum barneteater!

De som står bak 

Ila Ambjørnsen har jobbet som sminkør siden 
2004 med film, tv og på ulike teater, og har 
siden 2011 jobbet med Kaptein Sabeltann. 
Elsker å være med på å skape karakterer 
som sammen skaper magi på scenen. Er nylig 
utdannet grunnskolelærer og er kontaktlærer 
for en 1. klasse om dagen.

Ila Ambjørnsen

Bibbi er utdannet ved danselinjen på Kunst- 
høgskolen i Oslo i 2004. Siden den gang har 
hun jobbet innenfor mange sjangere, mest 
som danser og koreograf. Hun har vært med 
i forestillinger som Spellemann på taket, Singing 
in the rain og Billy Elliot. Hun har tidligere 
koreografert mange forestillinger for BBT 
som blant annet Snehvit, Aladdin, Mormor 
og de Âtte ungene, Jubileumskavalkaden 
og Peter Pan og den siste melketann. 
Bibbi er i tillegg utdannet dyrepleier og 
jobbet i sommer som dyrepresentasjonsvert 
og sjørøver i Kristiansand dyrepark. 

Hun gleder seg nå stort til å ha regi på 
Reisen til Julestjernen.

Birgitte (Bibbi) Olsenlund

Kreativt team

Kaja Slotnæs er utdannet danser ved Kunst- 
høyskolen i Oslo (2004). Hun har medvirket 
i en rekke oppsetninger, blant annet i Herli 
Land i Kristiansand dyrepark, Mary Poppins 
og Singin in the rain på Folketeateret. Kaja 
har danset på en rekke TV-Show og med 
Ylvis, The Exspensive Jacket Tour.

Kaja var koreograf her for første gang med 
Jungelboken i vår, og hun er veldig glad for 
at hun kunne bli med videre på Reisen til 
Julestjernen.

Kaja Slotnæs
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Med oss idag har vi to nye kattunger. Disse 
to nye medlemmene gikk i høst sammen i 
Bærum Teaterskole og er i dag medlem av 
Bærum Barneteater. Aristokattene er den 
første forestillingen de er med på. 

De to kattene heter Alva Ramnefjell Nygård 
og Ingvild Svendal Lange. 

Og vi spør kattungene hva de synes om å nå 
være medlem av BBT.

Alva svarer at hun 
synes det er veldig 
gøy. Hun sier det er 
mange hyggelige folk 
og kattepuser her i 
Barneteatret. Og at 
det også er veldig 
annerledes i Barnete-
atret enn på Teater-
skolen. Ifølge Alva 
står man står man 

litt mer stille og leser på Teaterskolen enn i 
Barneteatret. 

Hva var det gøyeste du opplevde som nytt 
medlem?
Kanskje å danse? Å lære seg noen nye danser 
og lære seg hvordan en musikal fungerer.

Hva er det beste med å være katt?
Det beste med å være katt er kostymet.

 

Hva synes du om å nå være medlem av BBT 
Ingvild?

Det er kjempegøy! Veldig hyggelige menne-
sker og man får seg mange nye venner! Det 
er egentlig bare kjempegøy å bare bli kjent 
med nye folk og lære nye ting sammen. 
Sang og dans og sånne ting. 

Hva var det gøyeste du opplevde som nytt 
medlem?
Man blir tatt godt imot av de andre. Og det 
skaper nye venner og det er jo bare veldig 
gøy å være med. Det merker jeg jo veldig 
godt. Det er gøy å danse og synge.

Hva er det beste med å 
være katt?
Å prøve litt nye ting, 
på en måte. Som katt 
kan man prøve å være 
noen andre enn den 
man egentlig er. Man 
kan ta litt fri fra virke-
ligheten og bli en katt. 

KattestikkAKattestikkA
VI ØNSKER NYE 
KATTUNGER
VELKOMMEN!



Her i Kattenytt Budstikke har vi med oss leder av Bærum Teaterskole. Hun heter Ranveig. 
Vi spør Ranveig hva man lærer på teaterskolen. Ranveig spretter opp på nærmeste stol, 
krummer ryggen og legger hodet på skakke før hun mjauer at alle katter kan begynne på 
teaterskolen fra de er 5 år gamle. 

På teaterskolen lærer man grunnleggende 
teaterverktøy. Fokuset er å jobbe sam-
men, utvikle scener og utvikle seg som 
skuespiller og menneske. Og som katt. Vi 
trener på å utvikle trygghet, samarbeid, 
kreativitet og fantasi. Vi øver innimellom 
også på å male og å skyte rygg. I Teaterskolen 
er det mer prosessorientert arbeide og litt 
mindre fokus på ferdig forestilling enn i 
arbeidet på Barneteatret. På Teaterskolen 
går kattungene i aldersdelte grupper og 
som elev ved Teaterskolen har man i større 
grad mulighet til å være med å styre inn-
holdet i arbeidet i enn i Barneteatret.

Ranveig mjauer videre at det settes opp 
halvårskurs for de minste, og helårskurs 
for de eldre kattene. Om sommeren kan 
man også være med på sommerskole. 
På halvårskursene for de minste øver 
man regler og rim, gjør fantasiøvelser og 
avslutter halvåret med visning for forel-
drene. De som går helårskurs starter opp 
på høsten og lager forestilling gjennom 
hele skoleåret. Når det lages forestilling for 
foreldrene er kattene ofte svært deltakende 
i prosessen med utviklingen av forestill-
ingens form og innhold. Noen ganger har 
man manus, andre ganger lager man en 
forestilling utifra et kjent tema. De eldre 
gruppene har også deltatt på Rampelys-
festivalen. «Hovedfokus på Teaterskolen er 
større grad av medvirkning og utvikling av 
skuespillerferdigheter, og om man kunne 

tenke seg å prøve ut Teaterskolen uten å 
måtte melde seg på ett helt årskurs kan 
man godt istedet forsøke seg på et som-
merkurs», mjauer Ranveig mens hun på 
katteaktig vis beveger seg i åttetall mellom 
og rundt beina til Kattestikkas utsendte 
journalist.

Det siste spørsmålet vi stiller Ranveig før 
hun går ut katteluka er hvor vi kan melde 
seg på sommerkurs og de andre tilbudene 
Bærum Teaterskole tilbyr. Ranveig vifter 
med halen og forteller oss at informasjon 
om både sommerkurs og de andre kursene 
finnes på www.barneteater.no/teaterskole

VI BESØKER KATTENE HOS 
BÆRUM TEATERSKOLE



stolthet
Vi er

Entusiaster. Lokalpatrioter. Ildsjeler. 
Vi heier på dere, og er stolte over å være en støttespiller 
for det lokale kulturlivet i Asker og Bærum.

bdo.no  I  Asker og Bærum

Du som er tilknyttet NAFs lokalavdeling i  
Asker og Bærum har medlemsfordeler fra 
våre samarbeidspartnere:

• Dekkmann • Antirustsenteret
• Sandvika Optiske AS • Asker Bilutleie AS
• Riis Bilglass • AB Trafikkskole
• Autoglym (Krefting & Co AS) • Dekksperten
• Mekonomen • Hurtigruta Carglass
• Eie eiendomsmegling, Stabekk
• Bilkosmetikk

Les mer om lokalavdelingen på  
www.naf.no/ab og på
www.facebook.com/naf.askerbaerum

Du kan også melde deg inn på NAF-senteret  
i Sandvika: Sandviksvn. 163, tlf. 67 54 35 70.  
Åpent man–fre: 08.00 – 16.00.

Ute på veiene over hele landet finner  
du våre bilbergere med løvemerket på 
ryggen. Biltrøbbel passer dårlig i en  
travel hverdag – og enda dårligere når  
du er på ferie.

Uansett om du får biltrøbbel hjemme på 
gårdsplasen, på veien, eller når du sitter 
på med noen, har du som medlem NAF-
teamet i ryggen hver eneste dag – både 
bilbergere, advokater og bileksperter.

Sol eller regn, vi er rett rundt hjørnet. Alt 
du trenger å gjøre er å se etter løvemerket.

Meld deg inn og få NAFs bilbergere, 
advokater og bileksperter i ryggen

Ta med deg kattene på tur!

MELD DEG INN: 

På tlf. 08 505
eller naf.no

Din sak er vår sakNAF avd. Asker og Bærum



EIE Bærum hjelper deg med både salg og kjøp av bolig.
Ta kontakt med oss for Premium rådgivning og en hyggelig boligprat!

EIE HAR NORGES MEST
FORNØYDE BOLIGKUNDER*

EIE eiendomsmegling

Vi skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde, og legger ned et
meglerhåndverk som våre kunder fortjener. Boligen din er verdifull.

Opplevelsen av å bruke EIE skal også være det.
Vi kaller det Premium rådgivning

EIE Bærum | Kinoveien 9A | 67 55 08 00 | sandvika@eie.no
Sandvika | Fornebu | Bekkestua

*EIE ble bransjevinner i Norsk Kundebarometer 2021 og 2020.
Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.no



G R A T I S  F O R
U N G D O M  1 5  -  2 5  Å R

FELLESVERKET

Visste du at det finnes en
sosial møteplass for
ungdom - midt i Sandvika?
Vi har åpent hver tirsdag,
torsdag og fredag mellom
15:00 og 20:00 og tilbyr
gratis varm mat, leksehjelp,
arbeidstrening - og masse
sosial morro. 

E T  A K T I V I T E T S H U S  F O R
U N G D O M  I  S A N D V I K A

fellesverketsandvika



Storo: Vitaminv. 5    |   Abildsø: Enebakkv. 292   |   Vækerø: Drammensv. 200

Små eller store planer
- vi har alt du trenger!

Åpent: mandag til fredag 06:00 - 17:00. Lørdag stengt. 

Stikk innom en av våre avdelinger, vi er her for å hjelpe deg.



Vi støtter
Bærum Barneteater

Vi støtter Bærum Barneteater
og har blomster til premierer
og alle andre anledninger i livet!

Rådmann Halmrasts vei 4
1337 SANDVIKA

Telefon: 67 54 13 47
post@blomsterdesignbaerum.no

Belsenso svennerstal annonse:Layout 1  05-10-17  16:34  Side 3

O
slo
–
D
røbak

–
Bæ
rum

V
isam

arbeider
m
ed

over
1.200

bedriftskunder
Telefon:21

62
70
00

w
w
w
.rr-a.no

BED
R
E
LØ
N
N
SO
M
H
ET
FO
R
V
Å
R
E
K
U
N
D
ER

E
g
e
n
a
n
n
o
n
s
e
B
B
T
:
e
g
e
n
a
n
n
o
n
s
e
b
b
t
 
 
1
8
-
1
0
-
1
6
 
 
1
3
:
1
8
 
 
S
i
d
e
 
6

Oslo – Drøbak – Bærum

Vi samarbeider med
over 1.200 bedriftskunder
Telefon: 21 62 70 00
www.rr-a.no

BEDRE LØNNSOMHET FORVÅRE KUNDER
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SKAPT GODE MINNER SIDEN 1936

GODE OPPLEVELSER 
STARTER MED 

RIKTIG FISKEUTSTYR!

WWW.RAPALA.NO

Vil du være med og gjøre fritiden
din litt mer bærekraftig? 

@pinsj.no@pinsj_no pinsj.no

Pinsj er en digital plattform for grønne
valg. Nå kan du leie utstyr og leie ut
ditt eget, samt kjøpe og selge brukt -
på ett og samme sted. Og dette er
bare starten.

Bli med på www.pinsj.no

TLF: 66 78 30 56
post@askerglass.no



Vi tilpasser oss deg, ikke omvendt. 

For ingen kunder er like. Alt fra størrelse, 
utvikling, fremtidsplaner og behov for råd 
varierer. Derfor har ikke vi en fastsatt mal, 
snarere tilpasser vi oss hver eneste kunde.

Man skulle tro det var en selvfølge. 

Revisjon | Transaksjoner | Advokattjenester  

rsmnorge.no



hjort.no



Norconsult er et rådgiverselskap som ønsker å bidra til å gjøre morgendagens samfunn litt bedre enn dagens. Gjennom bred 

fagkunnskap, nyskaping og innovasjon utvikler vi stadig mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi har mer 

enn 5000 medarbeidere fordelt på rundt 130 kontorer, og vi er opptatt av lokal tilstedeværelse, lokal kompetanse og lokalt 

engasjement der vi er. 

Vårt engasjement for lokalsamfunnet gjelder også for Sandvika, der vi har vårt hovedkontor. For noen år siden inviterte Bærum 

kommune oss til å lage en mulighetsstudie for utvikling av Sandvika sjøfront. I vårt forslag «Perler på en Fjord», ser vi for oss 

Sandvika som en attraktiv, mangfoldig og klimasmart regionby den dagen E18 er lagt i tunnel. Kanskje blir det virkelighet en dag?

Engasjert støttespiller i lokalsamfunnet

Sandvika sjøfront - Perler på en Fjord

Mulighetsstudie for utvikling av Sandvika sjøfront

Every day we improve everyday life



Egon Sandvika  er en restaurant hvor alle skal føle seg hjemme. Vi har en bred meny hvor du finner 
pasta, burger, pizza, kjøtt, vegetarisk, fisk, salater, lunsjretter, sandwich, barnemat og gode desserter. 
Vi har også mye god drikke. Egon er tilpasset for gode opplevelser med sin lune atmosfære og hyggelig 

betjening. Mange av våre gjester elsker å se på de historiske bildene fra lokalområdet. 
Egon leverer også Take Away, eller Take Home som vi kaller det på Egon. 

VELKOMMEN!

VIS DAGENSARISTOKATTBILLETTFÅ 10% AVSLAG PÅ MATGyldig kun Egon Sandvika



Egon Sandvika  er en restaurant hvor alle skal føle seg hjemme. Vi har en bred meny hvor du finner 
pasta, burger, pizza, kjøtt, vegetarisk, fisk, salater, lunsjretter, sandwich, barnemat og gode desserter. 
Vi har også mye god drikke. Egon er tilpasset for gode opplevelser med sin lune atmosfære og hyggelig 

betjening. Mange av våre gjester elsker å se på de historiske bildene fra lokalområdet. 
Egon leverer også Take Away, eller Take Home som vi kaller det på Egon. 

VELKOMMEN!

VIS DAGENSARISTOKATTBILLETTFÅ 10% AVSLAG PÅ MATGyldig kun Egon Sandvika



De beste skuespillerne finner 
du på Bærum Barneteater

De beste foredragsholderne 
finner du på Talerlisten.no

Søk på tema eller navn.
Se priser og andres vurderinger.
Send en forespørsel og få svar raskt!

Talerlisten.BB.301016.MG.indd   1 30.10.2016   20.16

Mandag - fredag: 10:00 - 23:00
Fredag - lørdag:  10:00 - 24:00
Søndag:   11:00 - 23:00

LEGG TUREN TIL EGON
ETTER TEATERSTYKKET

Kinoveien 11
1338 Sandvika

67 56 91 06
sandvika@egon.no

www.egon.no

Vis dagens teaterbillett på Egon Sandvika 
og du får 10% avslag på mat. 

Gyldig kun på Egon Sandvika ut 2018. Gjelder ikke pizzabuffet og barnemat. 



Vi trykker programmet!
Hva kan vi gjøre for deg?

HG Media as - 67 17 51 51 - post@hgmedia.no - www.hgmedia.no

SVANEMERKET

Trykksak
2041 0819

Vi støtter
Bærum Barneteater

Vi støtter Bærum Barneteater 
og har blomster til premierer 
og alle andre anledninger i livet!

Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Telefon: 67 54 13 47

post@blomsterdesignbaerum.no
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PrivatMegleren Thøgersen & Partnere
Løkketangen 26, 1300 Sandvika

privatmegleren.no/sandvika 

PrivatMegleren Børke & Partnere
Gamle Drammensvei 40, 1369 Stabekk

privatmegleren.no/stabekk


