Illustration af Josephine Blom – Skrædder i Helvede

Skrædder i Helvede
Fra 13. juni til 4.oktober 2013
Ørestad Bibliotek og BIBIANA Danmark
Undervisning for skoleklasser fra 2.september – 4.oktober 2013
Målgruppe: 0. – 5. Klasse
”Det er hans øjne jeg ikke kan slippe. De slipper heller ikke mig, men ser på mig insisterende. Meget insisterende - han nærmest spidder mig med de øjne! Han vil mig
noget! (?) Han er skrædder i Helvede. Det står der. Som skriften på væggen. På både forog bagside.” Lisa M. Henderson
Gå på opdagelse i hvordan tekst og illustration taler sammen, og hvordan de fungerer hver
for sig, i en udstilling af originale illustrationskunstværker og korte tekster, af Danmarks
ypperste børnebogsillustratorer og forfattere.
BIBIANA Danmark udstiller ’Skrædder i Helvede – antologi til børn med billeder og korte
tekster’.
Antologien er blevet til i et tæt samarbejde mellem Dansklærerforeningens Forlag,
illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening og Forfatterskolen for Børnelitteratur,
udgivet i efteråret 2011.
Der findes inspiration til undervisningen i bogens undervisningsmateriale.
Eller hos Dansklærerforeningen, hvor der er beskrevet
undervisningsforløb med
udgangspunkt i ét billede:
http://www.dansklf.dk/Grundskole/Undervisningsforloeb/Indskoling/Laese_og_litteraturarbejde/Skraedde
r_i_helvede?TokenExist=no

”Nogle tekster er skrevet først for dernæst at blive illustreret, andre tekster er skrevet
med udgangspunkt i et ganske bestemt billede. (…)Nogle tekster gengives uden billeder helt alene og nøgne. Nogle billeder står også alene - uden tekst - men det forhindrer dem
ikke i at være ved at løbe over af historier og dramatik.” Beskrivelse af antologien på
Saxo.com

Fakta
Fag: Dansk og Billedkunst
Varighed: 2 timer
Maks. Deltagere: 35
Kontakt os via www.bibiana.dk efter sommerferien for at booke et besøg i udstillingen i
undervisningssammenhæng.
Gratis med egen eller egne undervisere
Pris: 650 kr. med en formidler hos BIBIANA
Der tages forbehold for eventuelle prisændringer
Antologien ’Skrædder i Helvede’ kan lånes under besøget på udstillingen på Ørestad
Bibliotek
Eller købes hos Systime: http://www.systime.dk/skraedder-i-helvede-antologi-til-born-med-billederog-korte-tekster.html

Læs mere på: www.bibiana.dk
Praktiske oplysninger
Adr.: Ørestad Bibliotek på Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S
Fra 2.september tilknyttet undervisningsaktivitet i BIBIANAs lokaler og i området udenfor
i VM-Bjerget, Ørestads Boulevard 55 B, 5 minutters gang fra Biblioteket.
BIBIANA Danmark er en non-profit forening, der arbejder for at inspirere og undervise
børn i kunst og kultur ved at give direkte adgang til verdens bedste børnebogsillustrationer
og internationale udstillings- og læringskoncepter. Det er gennem et målrettet samarbejde
på tværs af kultur- og erhvervsliv, kommune og stater, at vi i BIBIANA Danmark er med til
at realisere drømmene om at præsentere og dyrke fantasien og kreativiteten hos vores
børn.
BIBIANA Danmark samarbejder med BIBIANA – International House of art for Children, i
Slovakiet, udviklingsselskabet By og Havn, Ørestad Bibliotek, Ørestad Skole og
Gymnasium, DR Musikariet, Fields, Københavns Universitet, Den Slovakiske Ambassade,
Københavns Kommune, og den Slovakiske Republik.
Læs mere på: www.bibiana.dk

