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Arrangementet Åpen 
dag på Kjerlingland ble 
en suksess med 300 be-
søkende. 
Det er blitt en tradisjon at det i 
forbindelse med Barnas Kulturda-
ger er et arrangement på Kjerlin-
gland. 

Arrangementet er et samar-
beid mellom driverne på Kjerlin-
gland og kulturkontoret, og mar-
kerte avslutningen på Barnas 
Kulturdager 2012.  

Cirka 300 personer var innom 

i løpet av dagen, og alle som én 
koste seg i det fine vårværet og 
deltok i de mange ulike aktivite-
tene som ble tilbudt. 

Det var ponniridning, kjøring 
med hest og kjerre, forskjellige 
leker, mulighet for å se på dyrene 
på gården, natursti, gapahuk med 
grilling og kafé. 

54 personer deltok på natur-
stien, og av disse var det syv som 
svarte rett på alle spørsmålene. 
De får en premie i posten.
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Åpen dag på 
Kjerlingland
l Flott avslutning på kulturdagene

HYGGELIG: Rundt 300 personer besøkte Kjerlingland på avslutningsdagen for Barnas Kulturu-
ke.   FOTO: ELISABETH DAHL/KULTURKONTORET

Barna satt som limt til 
gulvet med vidåpne øy-
ne mens de hørte på et 
eventyr om en prinsesse 
som ikke fikk sove.

KURT STANGEBY
redaksjonen@lp.no

Utgangspunktet var eventyret om 
prinsessen som ikke fikk sove selv 
om hun hadde flere lag med ma-
drasser oppå hverandre. Underst lå 
nemlig den berømte erten.

Hilde Eskild dro dette eventyret 
til nye høyder i det hun tok inn 
både kjellertroll, en frosk, en ed-
derkopp og til og med et skjelett. 
For at de siste skulle bli beskyttet 
mot kjellertrollet, som spiste folk 
som lørdagsgodt, delte prinsessen 
ut både prinsessekrone og alt til en 
prinsesse henhørende.

Selv om prinsessen ikke trodde 
at hun fikk sove, gjorde hun nok 
det allikevel for hun våknet av at 
mobiltelefonen ringte.

En mester til å improvisere
Hilde Eskild er fantastisk flink til 

å formidle tekstene for barn. Hun 
improviserer og lager lyder så un-
gene er nødt til å følge med for å 
få med seg alt. Hadde noen hatt 
med seg den berømte knappenåla 
så kunne man faktisk hørt den 
falle.

Museet stilte en av de gamle stu-
ene til disposisjon, og 
det passet ypperlig til et 
slikt arrangement. Noe 
skuffende var det kan-
skje at det ikke kom så 
mange på de to forestil-
lingene, men de som 
kom fikk full valuta for 
gratisinngangen, og de 
som ikke kom gikk 
glipp av en både mor-
som og hyggelig stund 
sammen med Hilde Es-
kild.

Haugen oppsummerer
Magne Haugen fra kulturkonto-

ret kunne imidlertid etterpå for-
telle at oppslutningen om disse 
kulturdagene for barn har vært 
god.

Kulturdagene startet med det 
populære lørdagsløpet som denne 
gang trakk til seg ekstra mange 
barn. Det har fortsatt gjennom 

hele uken med det ene 
arrangementet etter det 
andre.

Det har vært både 
teater og filmforestillin-
ger i eTeateret. I biblio-
teket har det også vært 
aktiviteter hele uka. 
Blant annet kunne bar-
nehagene komme med 
ferdig dekorerte dorul-
ler eller man kunne 
dekorere dem på biblio-
teket.

Magne Haugen trek-
ker også fram «Kroppen og alle 
lydene». Tore Thomassen reiste 
rundt til barnehager med sin gitar 
og sin sangstemme.

Alt i alt har dette vært en god 
uke for barn og unge i kommunen..

Om prinser og prinsesser
l En flott fortellerstund med Hilde Eskild i Carl Knudsen-gården

PRINSESSEN OG KJELLERTROLLET: Hilde Eskild fortalte eventyr for et meget interessert publikum.  Barna satt musestille under hele 
seansen.

OPPSUMMERING: Magne Haugen kunne fortelle at barnas kultur-
dager i Lillesand hadde vært meget vellykkede.

FORTELLEREN: Hun fanger sitt 
publikum og slipper dem ikke 
før historien er slutt.

Prinsessen 
våknet av 
at mobilte-
lefonen 
ringte

Hilde Eskild 
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