
KONFIRMANTFESTIVALEN ARRANGERES AV 

VELKOMMEN TIL KONFIRMANTFESTIVAL 2020 

TRO OG VITENSKAP 
Langevåg bygdatun søndag 2. februar  

 
Program 

11.30  Åpningsshow 

 

12.15 Mingling og mat 

   Pizzabolle og brus 
   Kiosk m/kortautomat 

 

12.45  Turneringer  
   Volleyball: 6 per lag, 2 innbyttere 
   Innebandy: 4 per lag, 2 innbyttere 
   
    

Plug and play 

Sumobryting, Dodgeball,  
T-skjortelaging, Speed-dating,  
Sing-Star, Lego-bygging,  
Guitar-hero, Bordtennis,  
Lykkehjul, Schrapping,  
Treklossebygging,  
Brettspill, Grille presten 

 
15:30 Åpen Scene 
  Dodgeball erstattes av Åpen Scene 
  Kom å se – eller bidra med noe!   

 

17:30 Avslutningsshow 

  Premieutdeling 
   
 

18.30  Takk for i år!  

 
 

http://www.bygdatunet.no/


KONFIRMANTFESTIVALEN ARRANGERES AV 

Praktisk informasjon 
 
REGISTRERING 

- Deltakere får festivalarmbånd med farge etter hvor man kommer fra og 
aktivitetspass. 

- Bagasje kan legges i kultursalen / «dodgeballsalen» 
 
MAT 

- Inkludert: 
o Pizzahorn og brus etter åpningsshow 
o Pølse i kiosken når de ønsker 
o Frukt på bordene ved kiosken 

- Øvrig mat og snop kjøpes i vår kiosk: Betaling med kort, vipps eller kontant. 
- NB: IKKE ANLEDNING FOR KONFIRMANTER Å VÆRE I KAFEEN PÅ BYGDATUNET! 

 
TURNERINGER 

- MELD INN LAG INNEN 28.JANUAR TIL: Brynhild 
- Volleyball: 6 per lag + 2 innbyttere + heiagjeng 
- Innebandy: 4 per lag + 2 innbyttere + heiagjeng 
- Blandede lag med gutter og jenter på lagene 
- Skifte til turneringer skjer i garderober ETTER åpningsshow 

 
PLUG & PLAY 

- På festivalpasset får deltakere merke for hver aktivitet de er med på. 
- 13 ulike aktiviteter + turnering + «Åpen scene» = 15 mulige merker 
- Deltakerne må ha minst 9 merker for å være med i trekning av premier i 

avslutningsshowet.  
 

ÅPEN SCENE 
- Kl.15:30 erstattes dodgeball med åpen scene.  
- Konfirmanter kan bidra med egne innslag; sang, sketsj, konkurranse el.likn. 
- Teknisk utstyr: 1 mikrofon, 1 gitar, 1 piano 

 

REISE 
Me reiser med felles buss. Møt opp kl 09.45 ved Stord kyrkje. 
Me er tilbake ca kl 19.00 


