


Barsok 

Eller St. Bartholomeusmesse vert feira 24. august til minne om apostelen  
Bartolomeus. I Sunnfjord var det denne dagen folk reiste heim frå stølen.  

Barsok er og namnet på eit nytt samarbeidsprosjekt mellom Sunnfjord muse-
um og Sunnfjord kulturskule.  

Med Barsok ønsker vi å tilby eit spennande, variert og ikkje minst inspirerande 
kurs for born frå 6 -8 år. Temaet for kurset er kulturarv og tradisjon frå  
Sunnfjord i mange ulike former.  

Gjennom året skal vi innom kjente sunnfjordske  mattradisjonar, stell av dyr og 
folkedans. Vi steller til jul og høyrer om mytiske vesen.  Vi lærer om norske fol-
kemusikkinstrument og syng kjære lokale songar.  

Barsok er ein unik sjanse for heile familien til å bli (enda) betre kjent med  
området de bur i!  

Barsok gjennom året 

Pepperkakeverkstad 



Våre lærarar: 
Ingrid Schei Stuhaug 
Hardingfelespelaren Ingrid Schei Stuhaug kjem frå 
Naustdal, og er utdanna ved Høgskulen i SørØst-
Norge avdeling Rauland, samt Høgskulen i Gøteborg. 
Ingrid har vore aktiv i folkemusikkmiljøet i Sunnfjord i 
mange år både som solist og i ulike spelemannslag. 
Ingrid gler seg til borna skal få høyre, prøve og lære 
om ulike folkeinstrument, lokale songar og enkle dan-
sar.  
  

Ole Nilssen 
Ole Nilssen bur på Jølster, og er ein av landets 
fremste utøvarar innan folkemusikk og -dans. Han er 
utdanna frå Norges Musikkhøgskole og NTNU. 
Som solist på trekkspel og durspel debuterte han i 
2017 med plata ”Premier”, og han er elles mykje nytta 
som dansespelemann, ensemblemusikar og instruk-
tør i spel og folkedans. Ole jobbar som distriktsmusi-
kar i Sunnfjord og gler seg til å lære vekk dansar, 
songar og leikar til Barsok-gjengen! 
 

Nina Renate Brendsdal 
Nina Renate Brendsdal kjem frå Sande og er formid-
lingsleiar på Sunnfjord Museum. Ho er utdanna kunst-
historikar frå Aarhus Universitet i Danmark.  
Nina gler seg til å vise borna og familiane med inn i 
mange av dei gamle husa på museet. Som formidlar 
er ho opptatt av at borna skal få prøve ulike aktivitetar 
når dei er på besøk, og at dei opplever gamle dagar 
gjennom fleire sansar. 



15 min frå Førde • 10 min frå Vassenden 
 

 
 

 

 

 

 

 

Du finn påmeldingskjema på: 

www.sunnfjordkulturskule.no 
 

Kontakt: 

Sunnfjord kulturskule  Sunnfjord museum 
Angedalsvegen 5       Movika 
6800 Førde        6819 Førde 
57 72 28 10        57 72  12 20 
kulturskulen@sunnfjord.kommune.no   sum@misf.no 

Tysdagar  

Gruppe 1: 16.45 

Gruppe 2: 17.45 
 

1.500,- per halvår 

Prisen gjeld heile familien. 
 

Vi har to grupper à 10 barn med familiar. 
Tilbodet følgjer skuleruta.  
Inga undervisning på skulefrie dagar.  
 


