
Lyv med de bedste
Workshop for 10 børn

For at klare sig i den moderne verden er det vigtigt, at 
man er en overbevisende løgner. Samtidig er det vigtigt, 
at man også kan holde styr på alle sine løgnehistorier, 
så man ikke modsiger sig selv. Hvornår skal man lyve? 
Hvordan gør man det overbe visende? Hvornår er det let-
tere bare at holde sig til sandheden? Det kommer Ulrik 
Stets Hilden og lærer jer på denne workshop.

Dage: Mandag 25/10 eller tirsdag den 26/10. 
Begge dage kl. 15.00-17.00.
Sted: Hos jer i klubben
Alder: Klubbørn 
Tilmelding: Skriv til Ulrik Stets Hilden på ushi@grevebib.dk

EftermiddagsGYS for SFO
Tag SFO-vennerne under armen og kom til eftermid-
dagsGYS på Greve Museum! Sammen med museumsfor-
midler Kira Funder besøger I gårdens halvmørke stuehus 
og hører uhyggelige historier fra gamle dage. Bagefter 
laver I enormt ækle edderkopper, som I selvfølgelig får 
med hjem efterfølgende.

Dag: Onsdag 27/10 kl. 14.00 – 15.30  
Sted: Greve Museum 
Alder: SFO-gruppe
Tilmelding: Skriv til Kira Funder Kristensen 
på kfu@greve.dk senest 22/10.

Undskyld for det hele!
- en fortælling om, hvor galt det kan gå

Et enkelt lille fejltrin bliver til flere, og hundredvis af 
mennesker og dyr betaler prisen. Fra Vesterbro over 
Atlanterhavet til det mørkeste Afrika og hjem igen. Hvad 
har Inkasso-Børge fra Amager tilfælles med Waki-waki 
stammen, det hvide næsehorn og Læger uden grænser? 
Det får vi svar på i denne fortælling. 

Dage: Onsdag 27/10 eller torsdag 28/10. 
Begge dage kl. 14.00-15.30
Sted: Ude hos jer i SFO’en
Alder: SFO-gruppe
Tilmelding: Skriv til Ulrik Stets Hilden på ushi@grevebib.dk

Skriv hårrejsende historier! 
Skriveworkshop med forfatter Line Leonhardt

Slå ørerne ud, spids blyanten og lær at skrive hårrejsende 
historier med en vaskeægte forfatter! Vi starter dagen 
med et godt gammeldags gys, når museumsformidler 
Kira Funder viser rundt i det gamle stuehus på Grevegård. 
Bagefter skal eleverne selv på banen, når forfatter Line 
Leonhardt lærer eleverne at bruge museets historiske 
rammer til at skrive uhyggelige historier.

Dage: Mandag 25/10, tirsdag 26/10, onsdag 27/10, 
torsdag 28/10, fredag 29/10. Alle dage kl. 9.00 – 11.30 
Sted: Greve Museum
Alder: 4.-6. klasse
Tilmelding: Skriv til Kira Funder Kristensen på 
kfu@greve.dk senest 22/10.

Lav din egen gyserhistorie
Arbejd med gysergenren i Book Creator

I kan arbejde med gysergenren hjemme i klassen ved at 
hente dette undervisningsmateriale lavet i Book Creator. 
Materialet består af en elevbog-skabelon, der indeholder 
tre videoer med fortællinger om Mosede Hans, Døde-
døren og Stingy Jack og dertilhørende opgaver. Der 
er også opgaver til genren gys og halloween samt et 
gyserbibliotek med grafik, billeder, videoer, lydeffekter og 
musik.

Download: Du kan hente materialet gratis via Skoletube 
eller via grevemuseum.dk
Sted: På jeres skole
Alder: 4.-6. klasse
Tilmelding: Skriv til Kira Funder på kfu@greve.dk for at få 
tilsendt link til materiale.

Børnefortællefestival er et samarbejde mellem 
Greve Bibliotek, Greve Kultur-Base 

og Greve Museum

Gratis workshops 

til skoleklasser, SFO og 

klubbørn



Mød forfatteren Mikael Kamp 
Mød forfatteren Mikael Kamp og hør ham fortælle om forfat-
terlivet og forfatterskabet. Mikael Kamp er bedst kendt for 
sine hårrejsende gyserbøger. Denne gang skal det handle 
om hans nye serie Battle Royale, hvor danske børn tvinges 
til at kæmpe for livet i et forskruet reality show.

Dag: Fredag 29/10 kl. 9.30-11.00. 
Sted: Greve Bibliotek, Portalen 2
Alder: 4.-6. klasse
Tilmelding: Skriv til Ulrik Stets Hilden på ushi@grevebib.dk 

Løgnhalsen kommer til Tune
Carl Quist Møller besøger Tune Bibliotek og fortæller histo-
rier for 0. klasse. Carl Quist Møller er en af de bedste og 
mest levende historiefortællere i Danmark. Alle børn skal 
opleve den vildskab og begejstring, som hans fortællinger 
rummer. 

Dag: Tirsdag 26/10 kl. 10.00-11.30
Sted: Tune Bibliotek, Tune Center 15
Alder: 0. klasse  
Tilmelding: Skriv til Sara Meizner på smm@grevebib.dk

Mød forfatteren Mikael Kamp 
Mød forfatteren Mikael Kamp og hør ham fortælle om forfat-
terlivet og forfatterskabet. Mikael Kamp er bedst kendt for 
sine hårrejsende gyserbøger, hvor en af de bedste foregår i 
Tune.

Dag: Torsdag 28/10 kl. 10.00-11.30 
Sted: Tune Bibliotek, Tune Center 15
Alder: 7.-9. klasse
Tilmelding: Skriv til Sara Meizner på smm@grevebib.dk

Mød forfatteren Mette Finderup
Mød forfatteren Mette Finderup, som blandt andet står 
bag bøger som Sværdets Mester og Den grønne ø. Hun 
evner at skrive både brutalt og utroligt blidt. Mette vil 
fortælle om livet som forfatter og om sin super fede 
fantasy-serie A.S.P.E., der handler om fire børns oplevelser 
som lærlinge hos en mægtig troldkvinde. Bøgerne er prop-
pet med action, venskaber og velgennemtænkte eventyr.

Dag: Tirsdag 26/10 kl. 9.30-11.00 
Sted: Greve Bibliotek, Portalen 2
Alder: 4.-6. klasse
Tilmelding: Skriv til Ulrik Stets Hilden på ushi@grevebib.dk

Mød forfatteren Salina Larsen
Salina har skrevet bøger om zombier, superhelte, kær-
lighed og meget andet – enten som Salina Larsen eller 
under pseudonymet Bjarke Schjødt Larsen. Mødet med en 
forfatter er super inspirerende for børnene både i forhold 
til læsning, men også i forhold til deres egen skrivning og 
kreativitet. Denne gang skal det handle om gys. 

Dag: Onsdag 27/10 kl. 9.30-11.00
Sted: Greve Bibliotek, Portalen 2
Alder: 3.-5. klasse
Tilmelding: Skriv til Ulrik Stets Hilden på ushi@grevebib.dk

Mød forfatteren Kirsten Sonne 
Harild
Den populære forfatter Kirsten Sonne Harild har blandt 
andet skrevet serierne om Pjok og Petrine, The Oh My 
Godz, Maj & Mio og meget mere. Hun kommer til Greve og 
fortæller om sit liv som forfatter, hvor hun finder inspira-
tion og om sin serie om Sally, Glen og Vilde Maxi, der har 
elementer af både krimi og fantasy. Det er en fed serie, 
som alle bør læse.

Dag: Mandag 25/10 kl. 9.30-11.00
Sted: Greve Bibliotek, Portalen 2
Alder: 4.-6. klasse
Tilmelding: Skriv til Ulrik Stets Hilden 
på ushi@grevebib.dk

Magiske tryllestave
Workshop med Olga Ravn

Efteråret er en magisk tid, og derfor omfavner vi på denne 
workskop det kreative og magiske. Skab og kreér din 
egen tryllestav, skab magien selv med perler, edderkop-
per, rhinesten, lim og lak.

Dage: Tirsdag 26/10 eller torsdag 28/10. 
Begge dage kl. 9.00-13.00.
Sted: Håndarbejdslokale på egen skole
Alder: 1.-3. klassetrin
Tilmelding: Skriv til Katja Toft på ktt@greve.dk 
senest 1/10.

Krimimusik
Workshop med Mark Johnsen

Alle kan spille musik! På workshoppen skal vi arbejde 
med musikalsk samarbejde med alle slags instrumenter, 
og vi skal udarbejde vores helt egen musikalske krimi-
fortælling.

Dage: Mandag 25/10 eller onsdag 27/10. 
Begge dage kl. 9.00-13.00
Sted: Musiklokale på egen skole
Alder: 1.-3. klasse
Tilmelding: Skriv til Katja Toft på ktt@greve.dk 
senest 1/10.

Kor og bevægelse 
Workshop med Stine Kobbersmed og Nina Kragh

Kom med på en rejse i musikkens verden og skab sam-
men en musikalsk oplevelse. En workshop, der styrker 
nærværet og samværet i gruppen, når der synges 
sammen og skabes en god stemning. Workshoppen er 
motiverende for børns læring af lyde og sprog.

Dag: Torsdag d. 28/10 kl. 9.00-12.00
Sted: Musiklokale på egen skole
Alder: 2.-4. klasse
Tilmelding: Skriv til Katja Toft på ktt@greve.dk 
senest 1/10.


