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Hip topp!
YO’ MAN: Halvparten av gutta var på skoleavslutning, men de koste seg likevel.
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beina til værs er det beste
denne dansetroppen vet.

God grunnlag

Torsdag hadde guttene sommeravslutning.
– Det er flott å se hvor mye de
har utviklet seg på bare et halvt

Lyriko er en hund etter dikt, og
nå er han på jakt etter verdens
sterkeste barnedikt.
Etter å ha snust seg rundt i
hele den vide, langstrakte verden, er han nå kommet til Asker
og Bærum hvor han lukter masse
god poesi.
Han vil ha mange dikt skrevet
av barn.
Som for eksempel diktet på
denne siden, som er skrevet av
barna i Båstadmyra barnehage i
Asker, som er vinneren av ukens
konkurranse.
Disse diktene vil bli sendt til
gjengen i Lyriaka. Om teksten
blir til en sang, avhenger av at
det er trøkk i teksten.
Kanskje sangen blir sunget
av Lyriaka som spiller på årets
Reverock 14. september?
Lyriko er et selvsagt innslag
på Reverock på Sæteren gård i
Bærumsmarka.
Vinneren av konkurransen får
gratisbilletter til festivalen.
Diktene kan sende til Lyriko
på: lyriko@lyriaka.no

år, sier danseinstruktøren Thomas
Ohrvik Olsen.
Aktiviteten krever disiplin og
en instruktør som kan appellere
til barna hele tiden.
– Jeg elsker å jobbe med disse
ungene og jeg skal helt sikkert
fortsette videre med dette.
Tiril Andøl som driver Dansesonen, forteller at kurset gir barna et
godt grunnlag for dansing videre.
– Det er også et flott supplement til fotballen.
66 77 00 00
ungkultur@budstikka.no

Hjemme og lekte med Barbie
Hest og ku som danset
En ku som gikk på tur
Gorilla som sklei på såpe
Fylte vann i glasset
Hørte noen dyr
Det var et sirkus
En hest som trampet på

HIPT OG HOPT: «Stiv heks» som oppvarming slo godt an blant gutta.

Hvorfor begynte du på kurset?
KRISTOFFER
MARTNES
5 1/2 FRA
ASKERBØR
SKOGEN:
– Jeg begynte
ikke med en
gang det startet, men en
venn av meg sa
det var gøy, så jeg måtte prøve
det selv. Nå syns jeg det er kjempegøy, og jeg skal selvfølgelig
fortsette!

Elin Reffhaug Johansen

Ungkultur starter jakten på
verdens sterkeste barnedikt i
ukene fremover.

I luften. Å hoppe høyt med

– Det morsomste er at vi kan gjøre
hva vi vil til musikken!
Adrian Faaberg Sundbøl (6) har
lært seg alle hiphopens kunster på
Dansesonen i Heggedal. Han liker
friøvelsene aller best.
Kristoffer Martnes (5) liker
krysshoppet spesielt godt. Under
denne øvelsen skal man hoppe
høyt med begge beina til værs.

PÅ JAKT: Lyriko er en hund etter
god poesi. Nå leter han etter verdens sterkeste barnedikt som blir
fremført på Reverock på Sæteren
gård i september. Du kan vinne
gratisbilletter.

ADRIAN
FAABERG
SUNDBØ 6
FRA VOLLEN:
– Jeg har alltid
hatt stor interesse for musikk,
fordi jeg gikk i
musikkbarnehagen, og da
var det ganske naturlig at jeg
begynte her. Jeg syns det er kul
musikk og veldig gøy å danse til!

Det var vann og musikk
Isbilen kom
Vi var i svømmehallen
og svømte så fort man bare kan
Lagde pannekaker
Hest som galopperte
En hest danset
på scenen med musikk
Gorilla var på scenen
og banka seg i hodet
Gikk på ballett
og danset med Kristine

EMINEM: Da barna kunne gjøre hva de ville til musikken, fikk man
mange Eminem-inspirerte bevegelser. Isak Hamre (5) koste seg på
parketten.
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