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Kære Skoler
December måned nærmer sig og inden vi ser os om skal vi til at jule for det er der tradition for
i Børnekulturhuset. Vi indbyder til Julefortælling med skuespiller Steffen Sommerstedt for
elever fra 0. til 2. klassetrin
Fantasiens Jule-Fortællinger
Med skuespiller og historiefortæller Steffen Sommerstedt, Teatret Aspendos
Fantasiens julefortællinger er en rejse ind i fantasien – hvis din og min fantasi får lov at lege
sammen, hvilke historier kan vi så få frem?
Jeg har en julehistorie med når jeg kommer, en jeg selv holder af – den er valgt fordi det
netop på denne dag er den helt rette historie.
Den fortæller jeg, for så vi i gang….
Nu kommer det store spørgsmål!
Hvis du kunne vælge en ting, en person, et dyr, et væsen eller en anden skabning som skulle
være med i en historie …. Hvad skulle det så være?
En ny historie tager form. Flere spørgsmål bliver stillet, og historien finder nye veje – måske
må andre end jeg op og fortælle, eller levendegøre fortællingens personer ….
Nogle historier er korte, andre er lange. Når historien er slut er der måske tid til en historie
mere …. Og endnu en …
Sneen daler, nisserne kikker frem, julemanden ler, ønsker bliver til virkelighed – alt sammen i
vores fantasi.
Undervejs tager vi en pause fra historierne. Mens vi lytter til musik laver vi hver en tegning, vi
tegner det bedste øjeblik fra de historier vi har hørt og fortalt … eller det øjeblik som aldrig
kom!
Vi fortæller om vores tegninger og ser hvad de også kunne forestille – måske kan det starte
endnu en historie …
Fantasiens Fortællinger er primært tiltænkt børnegrupper i indskolingen (0. -2. Klassetrin),
men konceptet kan anvendes med en hver målgruppe, fra børnehave til alderdomshjem.
Der er tale om en hybrid mellem fortælling og workshop når publikum, eller deltagerne,
gradvis inviteres mere og mere ind i fortællingen.
Formålet er at bringe tilhørerens fantasi i spil og lade publikum blive aktivt medskabende, når
fortællingen tager form. Konceptets styrke er, at det helt automatisk tilpasses den aktuelle
gruppe og et fælles her og nu.
Undervejs indlægges små øvelseslege hvor vi fokusere på hvordan vi med stemme og krop,
kan skabe karakterer og stemninger. Det sker typisk med afsæt i noget jeg lige har gjort i en
fortællingen – så prøver vi lige alle sammen.
Således bliver både krop og hovedet udfordret og brugt, samtidig med at fantasien for frit løb.
Udover at give en forståelse for en histories opbygningen og puste til fantasiens flammer, er
forløbet en god træning i bl.a.:
At lytte
At turde træde frem
At stole på sin ide
At kombinere hoved og krop
At samarbejde
At bevæge sig ud af sin komfortzone
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Har I lyst til at deltage så er der mulighed på følgende dage og tidspunkter:
Mandag d.12. december

Kl. 09.00 – 11.00

Kl.12.00 - 14.00

Tirsdag d. 13. december

Kl. 09.00 – 11.00

Kl.12.00 -14.00

Onsdag d.14. december

Kl. 09.00 – 11.00

Kl.12.00 - 14.00

Torsdag d. 15. december

Kl. 09.00 – 11.00

Kl.12.00 - 14.00

Fredag d. 16 december

Kl. 09.00 – 11.00

Kl.12.00 - 14.00

Man må meget gerne tage madpakker med.
Tilmelding senest fredag d. 25. november.
Da den nye børnekulturkonsulent først starter d. 1. januar skal I tilmelde jer til Christian Ehlers
på mail: chehl@naestved.dk med følgende oplysninger:
Kontaktperson samt telefonnr.
Klassetrin og skole samt antal børn
Dag og tidspunkt.
Vi håber at se rigtig mange elever og lærere her i Børnekulturhuset.
OBS: Børnekulturhuset, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10 4700
Næstved
Mange gode hilsner
Lis Olsen
Børnekulturkonsulent

Christian Ehlers
Kulturmedarbejder Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

