ЩО ДІТИ ТА МОЛОДЬ МОЖУТЬ ЗНАЙТИ У
БЙОРНАФЙОРДЕНІ ЦЬОГО ЛІТА?
Незважаючи на те, що у місті не так багато різних літніх шкіл, як минулого року, цього літа в
муніципалітеті все одно відбувається багато цікавого.
Піші прогулянки, плавання та активний відпочинок

Бьорнафьорден має безліч чудових пляжів!
https://bjornafjorden.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/friluftsomrade-ogbadeplassar/friluftsomrade-og-badeplassar/
Ut.no має багато пропозицій щодо турів різного типу та тривалості в муніципалітеті
Бьорнафьорден
https://ut.no/utforsker/her/60.1808774/5.4356924/turforslag
Погана погода для купання? Osbadet відкрито 10-17 щодня все літо!
https://www.osbadet.no/nb
NB: Є кілька вільних місць в літній школі Osbadet для учнів 4-6 класів, 27-30. червня.
https://www.osbadet.no/nb/sommarskule
Вам потрібен намет, спальний мішок або гамак? Самокат або рюкзак? У BUA
Bjørnafjorden ви можете безкоштовно взяти багато туристичного та спортивного
інвентаря!
https://bjornafjorden.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/bua-bjornafjorden/

Спорт
Nore Neset IL
•

Nore Neset IL влаштовує спортивний табор з четверга 23 по середу 29 червня з 1 по 7.
клас. Вибирайте між футболом, гандболом та іншими видами діяльності. Шеф-кухар Лена
подає обід щодня.
https://app.rubic.no/Public/Events/3453
Nore Neset IL також проводитиме різні поп-ап заходи протягом літа, а також футбольні та
гандбольні школи до початку занять у школі. Слідкуйте за оновленнями на NNIL у
Facebook або Instagram.
• https://www.facebook.com/nnil.no
• https://www.instagram.com/norenesetidrettslag/

Os Turn
•

Футбольна школа від Magnorvinduet: понеділок 27- середа 29 червня з 1.-10. Клас
https://www.deltager.no/event/magnorvinduet_fotballskule_27062022 - init

•

•

Os Turn: Інклюзивні дні 9-11 серпня. Безкоштовний захід, на якому співпрацюють усі
групи в Os Turn – особливо для біженців та нових мешканців. Більше інформації буде
влітку.
Вуличний футбол в Os: Несподівані події в липні. Безкоштовно та відкрито для всіх,
будь-якого віку та статі. Легке пригощення з фруктами та овочами. Слідкуйте за
оновленнями на osfotball.no.

•

https://osfotball.no/

•

Lysekloster IL влаштовує футбольну школу у середу, 22 - п'ятницю, 24 червня для
дітей 6-12 років
https://www.tine.no/tinefotballskole/finn-din-fotballskole/tinefotballskole/2022/hordalandfotballkrets/lysekloster-il/lysekloster-family-arena/24490
Søre Neset IL організовує футбольну школу у понеділок, 27 – четвер, 30 червня,
для дітей віком від 6 до 12 років
https://www.tine.no/tinefotballskole/finn-din-fotballskole/tinefotballskole/2022/hordalandfotballkrets/sore-neset-idrettslag/halhjem-kunstgress-bane/24252

•
•
•

Книги й фільми
Бібліотека Bjørnafjorden працює майже в звичайному режимі: головна бібліотека в Os та
філія в Eikeladsåsen протягом усього літа. З 2 липня по 13 серпня бібліотека не працює по
суботах і працює лише по четвергах.
Розклад роботи дивіться на сайті бібліотеки.
https://www.bjornafjordenbibliotek.no/nn/startsida
Приєднуйтесь до «Sommarles» - літнього читання! З 1 червня по 31 серпня в акції
«Sommarles» можуть брати участь ті, хто почне навчатися в 1-му класі, включно, з тими, хто
закінчує 7-ий клас. «Sommarles» – це національна цифрова кампанія читання, де учасники
можуть реєструвати книги, отримувати поради щодо читання, вирішувати проблеми та
стежити за тим, що читають їхні друзі на веб-сайті Sommarles.no. Мета – спонукати дітей
читати якомога більше під час літніх канікул! По дорозі вони отримують цифрові трофеї, і в
кінці набирають достатньо балів (XP), щоб отримати фізичні призи. Їх можна забрати в
бібліотеці.
Дізнайтеся більше про «Sommarles»
https://www.bjornafjordenbibliotek.no/nn/-/sommarles-byrjar-1-juniДомашнє кино? Дивіться багато фільмів і серіалів на filmoteket.no - власному кіносервісі
бібліотеки.
https://filmoteket.no/films
Тут ви знайдете багато доброго, чого не вистачає всім звичайним потоковим сервісам. Все,
що вам потрібно, це бібліотечна картка та електронна адреса.

Творчі пошуки
Skaparstovo - Bjørnafjorden Makerspace — це творча майстерня та загальний майданчик для
творчих душ різного віку.https://www.skaparstovo.no/ Тут у вас є доступ до лазерних різаків,
3D-принтерів, поліграфії, палітурки, електронного обладнання, вінілової фрези, майстерні по
дереву та багато іншого. Мета проекту «Skaparstovo" - надати якомога більшій кількості
людей доступ до обладнання та машин, які зазвичай надто дорогі (і великі) для однієї
людини, щоб ми могли разом експериментувати, грати та творити.
Влітку в Skaparstovo проводяться різноманітні заходи та майстер-класи, зокрема:
•

«Зший сам жакет з капюшоном», 3-денний курс шиття для дітей 12-15 років. Курс в
червні та серпні.

Слідкуйте за Skaparstovo - Bjørnafjorden Makerspace на Facebook для отримання додаткової
інформації та оновлень або зайдіть на Øyro 5 в центрі Os.
https://www.facebook.com/skaparstovo
Фестиваль мистецтв в Oseana 18-23. липня
У липні вперше стартує фестиваль мистецтв в Oseana. Художник Фадлабі та інші молоді
художники захоплюють Oseanasalen та перетворюють його на художню лабораторію, де
проводяться заходи для маленьких та дорослих. Також відбудуться курси живопису, лекції та
бесіди про мистецтво та культуру.

Оновлену програму див. на oseana.no.
https://www.oseana.no/event/oseana-kunstfestival/
Огляд не є повним. Якщо вам відомі пропозиції для дітей та молоді в Бьорнафьордені цього
літа, то буде чудово, якщо ви надішлете нам електронного листа.
ekommune@bjornafjorden.kommune.no

