
SPRÅK I SENTRUM

TIRSDAG 11.JUNI
Kl. 11:00 Åpning
Åpning av internasjonal uke på Torget 
v/Shazia Majid, journalist og forfatter av  
boken Ut av skyggene.

Kl. 11:00-13:00 Språkkafé på torget                         
Øv deg på å snakke norsk i små grupper over  
en kopp kaffe/te.

Kl. 13:00-15:00 Elvelangs
DNT Ringerike arrangerer gåtur «elvelangs»  
fra torget

Kl. 15:00-16:00 Foredrag på biblioteket
Foredrag om «Folkehelse og inkludering» med  
Gry Thyrrestrup fra DNT.

ONSDAG 12.JUNI

DANS I SENTRUM

Kl. 11:00 Dans på Torget
Opplev dans fra hele verden på torget  
(folkedans, thai, flamenco mm.). 

Bli med og dans!

Kl. 11:00 Folk møter folk
Møter i på Torget under konseptet «Folk møter folk». 
Nye ringerikinger møter «gamle» ringerikinger til en 
30 min speed-date. 

Kan disse møtene føre til vennskap, kjennskap og 
kunnskap for senere tid?

TORSDAG 13.JUNI

MØTER I SENTRUM

Kl. 09:30-12:00 Kino for ungdom
Kinotilbud for ungdomsskoleelever

Kl. 10:00-12:00 Rebus for barna 
Internasjonal rebus for barnehagebarn på torget.

Kl. 12:00-14:00 Aktiviteter
Aktivitet på Livbanen, Tufte – parken og Søndre 
park.

FREDAG 14.JUNI

FRITID I SENTRUM

KL 12:00 Fest i parken       
Underholdning fra scenen i Søndre park. Boder med 
frivillige, lag og foreninger. Aktiviteter for folk i alle 
aldre (henna maling, ansiktsmaling, smaksprøver, 
historier, dans mm.)

LØRDAG 15.JUNI

FEST I PARKEN

OM INTERNASJONAL UKE

Internasjonal uke er arrangement 
og fest for alle, både innbyggere 
og besøkende, nordmenn og  
andre etnisiteter. 

Alle er velkommen til å delta, og 
det er også mulighet for å bidra 
med noe.

Ønsker du å opptre, lage aktiviteter 
eller ha stand under ”Fest i parken” 
på lørdagen?

Ta kontakt med oss  
i kulturenheten!

Se kontaktinfo på baksiden



PROGRAM
Kontakt oss på

Facebook: 
Internasjonalt kulturarrangement Ringerike

Kulturenheten i Ringerike kommune
E-post: kultur@ringerike.kommune.no
Telefon 32 11 74 00

Bli med på 5 inspirerende 
internasjonale dager! 

Den internasjonale uka i Hønefoss gir deg 
muligheten til å oppleve og delta i en  
rekke ulike aktiviteter, tilpasset folk i alle aldre. 

Du vil også kunne høre på interessante og 
tidsaktuelle foredrag, og delta i en flott fest i 
parken på lørdag. 

Følg oss på Facebook:
Internasjonalt kulturarrangement Ringerike

Kom og bli med!

11.-15. juni 2019


