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Workshopkatalog

Faciliteret af børnebogsforfatter og designer Helle Laursen


Ideerne til workshops i dette katalog har børnelitteratur og bøger som 
springbræt. Men workshops kan selvfølgelig tilpasses og jeg kommer gerne 
med idéer til andre, der kunne ligge i forlængelse af aktuelle udstillinger eller 
forløb I har.


I et grundformat til hver workshop tilbyder jeg:


• Hvis der er tale om workshops der kræver ekstra forberedelse eksempelvis 
i forbindelse med skoleforløb aftales prisen individuelt for dette. 


• Markedsføring: Jeg leverer tekst og foto til arrangementsprogram og 
eventkalender.


• Materialer: I har sakse, lim og tegneredskaber parat og jeg bringer 
mønstret papir, udklips-ark og andre materialer, der passer til den 
workshop som jeg faciliterer.


• Varighed: 3 timer.


• Pris: 5250,- kr. eks. moms og transport, for forberedelse og gennemførsel 
af workshop.


http://hellesworkspace.dk


 

Brødrene Løvehjerte 

I 50 året for udgivelsen af Astrid Lindgrens udødelige klassiker “Brødrene 
Løvehjerte” tager vi til “Nangijala” hvor det stadig er lejerbålenes, sagaernes 
og eventyrenes tid”. Tre forskellige workshops, der alle har den eventyrlige 
fortælling som omdrejningspunkt.

Drager, lindorme, enhjørninger og andre forunderlige eventyrvæsner. 
• I “Brødrene Løvehjerte” møder vi Dragen Katla og Lindormen Karm. 

Eventyr myldrer med drabelige og magiske væsner. I mixed media bringer 
børnene de fantastiske væsner til live. 


Heksens hus  
• Ikke alle heksehuse er bygget af pandekager og knas. Børnene designer 

og bygger heksehuse. Med en pap-æske, mønstret papir og collage- 
teknikker  får husene tag og vinduer. De indrettes med sorte gryder, katte 
og måske en iPad. 

Påklædnings eventyr 
• Med udgangspunkt i eventyrets arketyper; ulve, troldmænd, alfer, elver, 

enhjørninge, hekse, drager, prinsesser, konger, dronninger og det halve 
kongerige, farvelægger børn skabelon ark med eventyrfigurer som klippes 
ud. Derefter designer de i collageteknikker den eventyrbaggrund figurende 
findes i.


Åbne workshops med eller uden tilmelding for alle børn og deres familier, 
eller som et forløb til før -eller indskolingsbørn. 


OBS Bookes workshoppen som en del af et skoleforløb er det muligt at søge 
huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond, frist for ansøgning er den frist 
4. oktober 2022.


http://OBS%20Det%20er%20muligt%20at%20s%C3%B8ge%20tilskud%20til%20honorarst%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rn%20og%20unges%20enkeltst%C3%A5ende%20m%C3%B8der%20med%20forfattere%20og%20illustratorer%20hos%20Statens%20Kunstfond%20med%20frist%20den%201.%20september%20kl.14.%202022.


Byg din egen sømandsbog 
 

Højtlæsning af min bog “Min morfar” med en snak om sjove ord og 
sømandsudtryk. Smag på min morfars maritime yndlingsudtryk som: 
Takkelage, krumpasser og hellegat, om slethvar, stenbidder, helleflynder, 
havtaske og hestemakrel.


Vi sejler ud til Det sydkinesiske hav, Den Bengalske Bugt, Indiske Ocean og 
over Atlanten. Vi lader et ord falde om faldvind og magsvejr og monsun og 
havblik og barometer. Under oplæsningen serveres beskøjter (kiks) eller 
lakridspiber og skumsprøjt (saftevand). 


Efterfølges af en billedbogsworkshop, hvor børnene selv får lov til at dykke 
ned og fordybe sig i “Min morfar’s” fantastiske sømandsunivers. Børnene 
arbejder med papirklip og collageteknikker. Børnene får en lille bog samt 
udklips-ark til deres collagesømandsbilledbog, der fyldes af deres egne 
visuelle søulkehistorier.


Åben workshop med eller uden tilmelding for alle børn og deres familier, eller 
som et forløb til før -eller indskolingsbørn. 


OBS Det er muligt at søge tilskud til honorarstøtte til børn og unges 
enkeltstående møder med forfattere og illustratorer hos Statens Kunstfond 
med frist den 1. september kl.14. 2022. 


https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/levende-litteraturmoeder-for-boern-og-unge


Tik - tak 



Højtlæsning af min bog “Tidens mester” med en filosofisk snak om tiden 
som begreb. For tid er meget mere en at kende klokken. Vi overvejer om 
tiden kommer eller går, om den går langsommere når man keder sig og 
skynder sig når man har det sjovt. Og er det virkelig muligt at rejse tilbage til 
urtiden.


Vi får tiden til at gå med ord som svanehalsregulatorer, penduler, balancehjul, 
viserer og fjederrør, imens får vi smurt tandhjulene med et glas velskænket 
olie (saftevand) og får får Tik-Tak kiks.


Efter højtlæsning får børnene selv lov til at dykke ned og fordybe sig i 
“Tidens mester’s” fantastiske univers af tandhjul og tidsrejser i workshoppen. 
Børnene arbejder med papirklip og collageteknikker. Børnene får en lille bog 
samt udklips-ark til deres collage “tik-tak-bog” der fyldes af deres egne 
visuelle tidsfortællinger.


Åben workshop med eller uden tilmelding for alle børn og deres familier, eller 
som et forløb til før -eller indskolingsbørn. 


OBS Det er muligt at søge tilskud til honorarstøtte til børn og unges 
enkeltstående møder med forfattere og illustratorer hos Statens Kunstfond 
med frist den 1. september kl.14. 2022.


https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/levende-litteraturmoeder-for-boern-og-unge


Byg en billedbog 



Workshoppens omdrejningspunkt er børnenes egen fortælling, med fokus 
på det visuelle udtryk. Her sættes børnenes fantasi fri og giver dem mulighed 
for at fortælle deres historier. 


Billedbøgerne bliver til i den bedste H. C. Andersen tradition. Børnene 
arbejder med papirklip og collage og bygger bøger i mixed media med klip 
fra blade, aviser og bøger suppleret af farvet og mønstret papir. Jeg har 
designet tomme bøger som bare venter på at blive fyldt ud.


Workshoppen fungerer fint som et enkeltstående arrangement, men egner 
sig også til et særligt tema, eksempelvis eventyr, dyr eller ABC, se mere om 
ABC workshoppen på hellesworkspace.dk.


Alle børnene får en oplevelse at have skabt et produkt, en billedbog, de kan 
tage med hjem.


Åben workshop med eller uden tilmelding for alle børn og deres familier, eller 
som et forløb til før -eller indskolingsbørn. 


OBS Bookes workshoppen som en del af et skoleforløb er det muligt at søge 
huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond, frist for ansøgning er den frist 
4. oktober 2022.


http://hellesworkspace.dk/velkommen/velkommen/byg-en-abc/
http://OBS%20Det%20er%20muligt%20at%20s%C3%B8ge%20tilskud%20til%20honorarst%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rn%20og%20unges%20enkeltst%C3%A5ende%20m%C3%B8der%20med%20forfattere%20og%20illustratorer%20hos%20Statens%20Kunstfond%20med%20frist%20den%201.%20september%20kl.14.%202022.


Bøgernes fantasi-geografi 



Litteraturen er fuld af fantasi-landskaber og har givet os læsere mulighed for 
at rejse til eventyrlige steder som Narnia, Ønskeøen, Asgård 
og Nangijala. Med litteraturens bagkatalog i mente inviteres børnene til at 
slippe fantasien løs og designe deres egne fysiske kort. Med fantasien i 
håndbagagen, rejser børnene ud som kartografer. At læse fantasi-kort er den 
visuelle fortælling i bøgerne, hvor man kan dykke ned i ukendte verdener.


“For dem uden fantasi – er en hvid plet på kortet spild af plads, men for andre er det den 
mest værdifulde del”. Aldo Leopold, 1949.


Det kan være med udgangspunkt i en konkret bog eller ud fra et emne. De 
kunne kortlægge den byen, hvor de bor, dykker ned under havet eller måske 
retter de blikket ud i universet for at designe planeters forunderlige 
landskaber. Med et kort i hånden kan du navigere gennem Jurassic park, 
gennem byens gader eller gennem labyrinter inde i en gammel borg. Og 
hvad er mere spændende end sørøverkort, eller kort over forsvundne 
eventyrlande?


Med farver, mønstret papir, lim og klip designer og tegner børnene deres 
eget Utopia. Der er tradition for at sørøverkort laves på pergament, men det 
er kun fantasien, der sætter grænser for hvilke materialer, størrelser form for 
kortets udformning og hvilket fortælling kortet har.


Åben workshop med eller uden tilmelding for alle børn og deres familier, eller 
som et forløb til før -eller indskolingsbørn.




De følgende workshops kan med fordel indtænkes og bookes som en del af bibliotekets 
litteratur-tilbud til folkeskolen. 

Litteratur og naturdannelse 
 

Workshop med fokus på bæredygtighed, biodiversitet, menneskets forhold 
og tilknytning til naturen, med inspiration fra skønlitteraturen. Gennem 
århundrede har naturen inspireret forfattere til at skrive om den sanselige  
natur. I workshoppen  bliver vi blandt andet inspireret af Lene Kaaberbøls 
“Vildheks” med efterfølgende dialog. Derefter er det elevernes tur til gå på 
opdagelse i naturen med litteraturen som følgesvend. 


Med et ekstrakt fra litteraturprojektet “Ud i naturen med litteraturen’s” 
logbøger får eleverne mulighed for at få mod på og ord på deres egne 
naturoplevelser. Workshoppen giver eleverne tid til refleksion og sætter 
fantasien fri. For hvad gemmer skoven på? Er der stille, larmende, rart, eller 
uhyggeligt ude i naturen? Og er søer og moser fyldt med magi… Og hvad 
med træerne? Mon de har personlighed?


Workshoppen er målrettet mellemtrinet og kan udfoldes på mange måder. 
Både i biblioteket eller ude i naturen.


OBS Bookes workshoppen som en del af et skoleforløb er det muligt at søge 
huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond, frist for ansøgning med frist 4. 
oktober 2022.


Læs mere om projektet “Ud i naturen med litteraturen” og lad dig inspirere til 
hvordan jeg kan udforme en workshop der passer ind i dit skoleforløb og 
mere om logbøgerne “Langt ude i skoven” og “Søer og mosehuller”.


Projektet “Ud i naturen med litteraturen” har været afholdt i samarbejde med 
Blågårdens bibliotek til københavnske skoler, Kerteminde bibliotekerne til 
skolerne i Kerteminde, samt indgår som en del af “Odsherred læser” 
november 2022.


http://OBS%20Det%20er%20muligt%20at%20s%C3%B8ge%20tilskud%20til%20honorarst%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rn%20og%20unges%20enkeltst%C3%A5ende%20m%C3%B8der%20med%20forfattere%20og%20illustratorer%20hos%20Statens%20Kunstfond%20med%20frist%20den%201.%20september%20kl.14.%202022.
http://hellesworkspace.dk/velkommen/velkommen/ud-i-naturen-med-litteraturen/
http://hellesworkspace.dk/velkommen/velkommen/langt-ude-i-skoven/
http://hellesworkspace.dk/velkommen/velkommen/soevand-og-mosehuller/


Breve, blæk og brevduer 
 

Tilbage til det 19’ århundrede dengang hvor korrespondance var noget der 
involverede pen, papir og post væsen. Hvor kommunikationen med venner 
og familie forgik via brevskrivning. Det var langsomt - men kan have en vis 
lighed med de populære dagbogsromaner. 


I workshoppen designer børnene selv kuverter, brevpapir med brevhoved 
eller et postkort. De skriver en hilsen til en ven, en forfatter eller kendt person 
som så kan sendes afsted med brevduepost. En workshop med tid til 
fordybelse og tid til at skabe hilsner til en ven eller spørgsmål - enten til 
eksempelvis en forfatter eller en litterær karakter.


I collageteknikker, med lækkert papir, frimærker, billeder fra nær og fjern får 
brevet eller postkortet personlighed og bliver klar til at putte i postkassen.


Workshoppen kan eksempelvis målrettes til en ganske særlig dag i året. 
Eksempelvis Valentinsdag den 14. februar i vinterferien eller være med til at 
give julekortet en renæssance. 


OBS Bookes workshoppen som en del af et skoleforløb er det muligt at søge 
huskunstnerordningen hos Statens Kunstfond, frist for ansøgning med frist 4. 
oktober 2022.

http://OBS%20Det%20er%20muligt%20at%20s%C3%B8ge%20tilskud%20til%20honorarst%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rn%20og%20unges%20enkeltst%C3%A5ende%20m%C3%B8der%20med%20forfattere%20og%20illustratorer%20hos%20Statens%20Kunstfond%20med%20frist%20den%201.%20september%20kl.14.%202022.


Årets højtider

- til Jul 
Workshop starter med at læse en god julehistorie højt, inden vi går i gang 
med skabe julepynt, flitterstads og julekort af naturens smukke materialer i 
kombination med perler, glimmer og farverige bånd.

- til Påske 
Påskeklipperier. Påskeæg og påskeharer, forårshyacinter og gækkebreve 
med fjer, papir og bånd i forårsfarver.

Eller til Halloween, til Fastelavn, Valentinsdag eller andre særlige mærkedag.


Åbne workshops med eller uden tilmelding for børn og deres familier. 


