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Sadelklubbens tre medlemmer, Carole, Stevie og Lisa, jubler ved udsigten til to uger på ridelejr i bjergene med
masser af ridning, nye venner og spændende konkurrencer. Og det bedste af det hele: hjælpere i stalden til at
tage sig af det tunge arbejde. Kort sagt – ren ferie!Men intet bliver, som de havde ventet. Staldkarlene passer
ikke deres arbejde, og deres holdkammerater er kun interesserede i én ting: at vinde. En truende katastrofe,
forårsaget af en staldkarls forsømmelser, sætter deres mod på prøve, og nye venskaber opstår.
Det bliver alligevel en uforglemmelig afslutning på sommerferien for de tre sadelklubmedlemmer.Bonnie
Bryant Hiller er en amerikansk forfatter, der har udgivet et væld af populære børne- og ungdomsbøger. Hun er
særligt kendt og elsket for serien "Sadelklubben" om tre unge piger, der alle elsker heste. De tre veninder
Stevie Carole og Lisa er helt vilde med heste. De har dannet en klub ved navn Sadelklubben, og sammen
kommer de ud for en masse spændende og til tider farlige ting – alt sammen på hesteryg.
Både gengangere og nye orkestre skal på scenen i Lystanlægget denne sommer. Kan du prøve på nytt litt
senere. Kulturperlens sommerprogram klar.
Læs Henning Jensens beretning om en række udvalgte fugle i mosen gennem tiden. august 2004 klokken 08.
Elevane fekk sjå ting som kunne gje ulike assosiasjonar til emnet, og dei var utruleg engasjerte og flinke til. I
dag forteller Finn Arve deg hvordan vi ligner, og hvordan vi er forskjellige. Og sett at den ligner litt på oss
mennesker. Af Bent Vium Kulturperlen. Bukser/tights. Og sett at den ligner litt på oss mennesker.

Genser-Overdel-Cardigan. Bukser/tights. Programleder: Finn Arve Sørbøe. Uffda, vi greide ikke hente
episodene til denne sesongen akkurat nå. I dag forteller Finn Arve deg hvordan vi ligner, og hvordan vi er
forskjellige. På en scene med både orkester og teatersjef foregår et lite skuespill. Skjørt/kjoler Askeladden i
norsk film.

