Eventyrstien. En opplevelsessti i Sandvedparken, midt i Sandnes. Magisk og
mystisk, spennende og morsom.
Sandvedparken er er prisvinnede, langstrakt park som begynner i sentrum av byen.
Ei elv renner gjennom hele parken, og er et viktig element for Eventyrstien.
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2005 - - ?

FQ!rste gang arrangert i begynnelsen av oktober 2005. Deretter siste fredag i
september, i 2016 arrangeres den for 12.gang. Hovedrnalgruppe er barn fra ca 3 ar,
samt familiene deres. Forestillingen bestar av ca 50 sma og store tabla,
musikkinnslag, noe som er for Qlyet (fiskerne), noe for eret, noe er skummelt, noe
er morsomt, noe bare ER. Noen er stasloneere, noen vandrer rundt. Begynner kl
1800 (lyst), varer til 2000 (mQlrkt)- «spill sa sant deter publikum».
Dragene er laget ble laget til Eventyrstien i 2013. Utslitt na©, egentlig, men med
for siste gang i ar. Veldig viktig innslag for publikum. Overhert i parken en gang pa
vinteren: Der oppe bor dragene!
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Eventyrstien er del av Eventyruka, som ogsa har blitt arrangert arlig siden 2005.
Bestar av fortellerstund for 3.trinn pa skolene og biblioteket i sentrum,
barnehageopptog med mellom 800 og 1000 deltagere, fortellekurs for ansatte i
barnehager og skoler, Eventyrtorg i gagata lerdagen og Eventyrstlen som det

desidert sttitrste pa fredagskvelden.

Prosjektleder for Eventyruka er arrangernentsradgiver i Sandnes kommune (ansatt i
Kultur og fritid), Berre Jacobsen, og prosjektgruppa bestar av ham pluss meg©. Nar
det gjelder Eventyrstien er jeg (fra Sandnes kulturskole) kunstnerisk leder, og han
teknisk ansvarlig. Mye overlapping. Planer for videre utvikling: Fortellerstund for
voksne pa en pub i sentrum, og Fest for voksne ved den nye scenen i parken.
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Antal! akterer har gatt fra ca 100 i 2005 til 550 i 2015. Na myldrer det «backstage» i
timen f0r forestillingsstartl Backstage har vokst fra en parkbenk pluss bilene vare
de ferste arene til 4 store telt og to mindre telt enkelt innreda. Der har alle
akterene sine ting (spilleplassene i parken er scener der ingenting som ikke herer
til «showet skal veere), der er det frukt, gulretter, boller, vann - og kakao nar
eventyrstien er ferdig © , vaktselskapet har base der, prosjektledelsen og alle
voksne har sin base der. Vakthold - Kun adgang for de som har arets adgangstegn
(button) backstage.
Viktige samarbeidspartnere er Park og ldrett, Bydrift, R0de Kors, vaktselskap,
skolekorps. Park og idrett serger for at parken er klar til storinnrykk, f eks
rehabilitere veiene etter sommerens regnskyll, de skaffer ogsa til veie benker o I.
Bydrift serger for vanntanker til utsalgsstedene, samt frakt av utstyr inne i parken.
R0de kors bidrar med vakter, ambulanse og en salgsbod der de selger brus og
pelser (MANGE). I tillegg stiller en av byens mest hotte coffeshoper i parken med
egen bod - kaffi og verdens beste kanelboller, det er en liten kiosk i parken og i
tillegg har et av skolekorpsene en salgsbod. Alie beholder overskuddet sitt selv,
men for f0rste gang ska I den profesjonelle bidragsyteren betale for teltleie og vann.
I 2011 (tror jeg) leide vi inn profesjonelt vaktselskap. Fram til da had de
kulturskolelc:erere og andre frivillige veert vakter, men publikumstilstremrungen var
slik at vi ikke kunne fortsette med det. I tillegg stiller et av byens skolekorps med
mange vakter.
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utevere: elever ved Sandnes kulturskole fra de neste yngste (musikkbarnehage og
barnedans) og Vagen vgs. I tillegg er det en del profesjonelle akterer, musikere og
fortellere. Det er et aktivt fortellermilj(ll i ornradet, som vi benytter flittig i
forbindelse med eventyruka.
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Publikum: 2-3000 i 2005 og 2006, 5-6000 i 2007, 10 000 i 2010-2012. I 2013 fikk vi
telleapparat pa plass - da var det om lag 17000 inne. Samme i 2014 (da var det
skummelt fint veer) (kommer tilbake til veeret), I 2015 var det ca 12 000 som er et
perfekt antall - da regna det fram til forestillingsstart. Et par-tre ar etter oppstart
begynte vi a avslutte kvelden med en sterre forestilling pa scenen i parken. F eks
Geirr Lystrup, Rasmus og verdens beste band, Mikkel og reverockerne, Stian
Carstensen, Meg og Kammeraten min. I ar ei lokal gruppe «Skakke sanger» Spelemannsnominert i 2015.
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Dette med veeret
Det har aldri regna pa Eventyrstienl Bildet viser en liten del
av omradet, der det er benker, balpanner, bodsalg, diverse tabla I innslag.
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En del av kostymene er sydd av skredder Tanja Huglen, p� bestilling fra oss.
Kjerringa med nesa i stubben skaper alltid engasjement hos publikum.
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De tre bukkene Bruse representert ved en av bukkene og det trehoda trollet.
Elevene ved Vagen vlderegaende skole far karakter pa det de gj(Zlr pa eventyrstien.
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Dette er det «vaskekta» Sirdalstrollet som kommer ned fra fjellet hvert ar for a
veere med. Hun er en institusjon i seg selv, med hvert eneste ar og tiltrekker seg
mye publikum. Ma ha vakthold! Med hvert ar-og elsker det!
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Troll
utstilling
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Barnehagene i kommunen lager troll til trollutstilling. Magisk stemning med lys og
spesialkomponert musikk laget av Musikk og data-elever fra kulturskolen.
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Cospla

Har blitt en arena for bla a cosplayere. Dette er helt uoffisielt, men utrolig g0yl
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En del av parken - kunst i natur. Korte innslag, ingen oppmikking, lite dialog. Magi
og mystikk, morsomt og skummelt.
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Sentrale samarbeidspartnere I leveranderer pa teknisk side er Park & idrett,
Bydrift, KLS, Optimalsecurity, frivillighetsentralen, R0de kors. Skolekorps bidrar med
vakter, rigging av lykter & uroer og kafe.
Avlegger i Stj0rdall
Gratis inngang til Eventyrstien !
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Akterene star veldig fritt til a forme sine egne innslag.
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Havfruene har veert med i mange ar, og er et viktig innslag for mange
publikummere.
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En opplevelse ga gjennom parken om kvelden. Utrolig vakkert og stemningsfullt arena for romantikk©.
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