
 

 

Vil du være med på en  

SOMMERUKE I BRONSEALDEREN? 
  
 
 

  

Vil du leve som de gjorde i bronsealderen?  

Vil du lære scenekamp og jaktmetoder fra bronsealderen?  

Vil du vite hvordan man levde uten fyrstikker og stål, og lære å 

lage verktøy de brukte da?  

Liker du å spille skuespill og lære historier?  

Liker du å være ute i naturen, og lage maten din på bål? 

Da er BRONSEALDERSKOLEN midt i blinken for deg.  
 

I uke 32 kan du få være i bronsealderen hver dag  
mandag til fredag fra kl. 8 -16 på Hadeland Folkemuseum. 

 
Du lærer om teater, scenekamp og primitivt friluftsliv. 

 
 
 

 

 

 

Pris: 1750 kr (30% søskenmoderasjon)  

Inkl. frokost, lunsj og fruktmåltid 

Påmelding: www.unghadeland.no  

Mer info? Ring Kristin 99708181 

Påmelding innen: 30.04.2018             

(OBS. Begrenset antall plasser) 

 

http://www.unghadeland.no/


 

 

BRONSEALDERSKOLEN 

EN KURSUKE FOR BARN I GRUNNSKOLEN 

 

Scenekamp: 

Barna får ta del i et scenekampkurs med fokus på sikkerhet, partnerkontakt og historieformidling. De 

vil lære teknikker for hvordan mann iscenesetter en voldelig situasjon på en trygg og ansvarlig måte. I 

kurset blir barna introdusert for teknikker for blant annet slag, spark og lugging. Barna får også lære 

om forskjellige våpen som ble brukt i bronsealderen. 

 

Primitivt friluftsliv: 

Kurset er en reise tilbake i tid, til en periode hvor avlingene ofte sviktet, og kunnskap om den 

naturlige verden rundt oss var et spørsmål om liv og død. Barna får, gjennom en praktisk tilnærming, 

lære om blant annet jakt, sanking, camping og håndarbeid, i en tid hvor stål og fyrstikker enda var 

utenkelig. På kurset får barna lage sine egne verktøy, og lære å benytte dem på måter som fortsatt er 

nyttig og relevant den dag i dag. 

 

Teaterlek: 

Nordisk bronsealder var en tid uten skrevne ord, så historier og kunnskap ble derfor formidlet 

gjennom muntlig fortelling og dramatiseringer. På kurset for barna lære hvordan folk i en annen tid 

lekte, fortalte og demonstrerte. Kurset har fokus på lek og dramatisering. 

 

Live-dagen: 

Live-dagen er den siste dagen av det ukelange kurset. På denne dagen skal barna benytte alt de har 

lært, for å leve en dag i bronsealderen. De får benytte historiske kostymer, lage sin egen 

bronsealdermat, og leve dagliglivet til en bronsealderstamme på Hadeland. Mot slutten av dagen er 

alle foreldre og foresatte invitert på gilde i stammen, og alle barn som ønsker kan velge å vise frem 

hva de har lært. 

 

 

BRONSEALDERSKOLEN samarbeider med 

 


