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BARNAS HELG
ERIK GULBRANDSEN

er journalist i Osloby og pappa til Maren (13) Herman (10) og Guro (7) år.
Hver uke gir han deg tips til hva du kan gjøre sammen med barna i helgen.

Hjertet av Afrika. Søndag kl.
14.00 kan du bli med til Victoriafallene i hjertet av Afrika, til
Zambezia, fuglenes by. Som en
del av Film fra Sør vises tegnefilmen Fuglebyen Zambezia, og alle
fuglene i alle fasonger og farger
som lever sammen i et Baobabtre. Men alt er ikke såre vel.
Iguanen Buzo og en gjeng gretne
marabuer pønsker ut en plan for
å ta over.

Ssssspennende
Sssspennende. Er du redd for øgler, slanger eller kanskje har en rar
skilpaddeangst, bør du holde deg unna St. Olavs gate 2. Der holder
nemlig Oslo Reptilpark til med over 50 ulike arter. Dyrelivet kan du
oppleve både lørdag og søndag fra kl. 10–18. Har du stor glede av å
se rotter eller insekter bli slukt av dyrene, må du vente til tirsdag kl.
17.00. Da er det fôring av dyrene.

Fly on the wings of
Love. Etter suksessen
med Biler, kommer
Disney nå ut med
filmen Fly. Der drømmer flyet Dusty om
å bli et jagerfly, men
han er ikke laget for
å konkurrere og sliter
med høydeskrekk.
Men så besøker han
er pensjonert krigsfly,
som hjelper ham med
å kvalifisere seg til å
utfordre ligaens tittelforsvarer. Det er
Disney, så vi satser på
en lykkelig slutt.
Det er sant at jeg fant! Materialet til forestillingen på Parketeatret søndag kl. 12 er hentet fra Barnas store rim- og reglebok. Låtskriver og
musiker Lars Fredrik Beckstrøm (de Lillos) har komponert ny musikk
og akkompagnerer (gitar/mandolin) et utvalg regler og rim i samarbeid
med Mats Monstad på perkusjon. Det er sant at jeg fant er del av serien
Blårollinger.

Lego for liten og lego for stor.
Den store legofesten fortsetter på
Teknisk museum ut denne uken.
Et tonn lego i regnbuens farger er
dumpet på museet, og her kan alle
sette sammen sitt drømmested. I
tillegg kan du høre på legomusikk,
lage legomaleri og være med på
legorebus. Norske kunstnere skal
konstruere sine egne drømmebygg i lego, som er plassert rundt i
utstillingene.

Curacao & New York

Paradisiske strender og pulserende storbyliv

Varighet 12 dager
Pris fra kr 27.300 pr. pers. i dbl. rom
Alt dette er inkludert:

* ﬂy Oslo – New York – Curacao – Oslo
* åtte netter på Avila Hotel, Curacao, m/frokost
* ﬁre netter på Mela Times Square. 4*, NYC
* transfer t/r ﬂyplass - hotell, Curacao
* transfer t/r ﬂyplass - hotell, New York
Unn dere en drømmeferie med karibiske rytmer,
deilige strender, lokale spesialiteter, vannsport,
delﬁner, shopping, sightseeing, spennende
Broadway nights med teater og restauranter...
Kontakt Espnes for nærmere
informasjon: 22 34 70 70

Alle våre ferier er fleksible.
Du bestemmer!

Når ferien skal
inneholde litt mer...
Espnes Reiser
Akersgata 47, 0180 OSLO
Tlf: 22 34 70 70

www.espnes.no

