


 

Bogoplukkeren 
Historiefortælling, workshop og forestilling 

En bog åbnes og … Ved hjælp af smage, dufte, rekvisitter og kostumer bliver 
historien gjort levende for børnene. 
Teaterworkshop om bøger for børn 
Lad jeres bibliotek danne rammen om Bogoplukkeren – Se hvad der sker når 
man parrer litteratur med scenekunst og tilsætter børn, fantasi og farver. 
Inviter nye brugere ind i biblioteket og i bøgernes verden. Se bøgerne blive 
levende ved hjælp af alle scenekunstens virkemidler, når Ishøj Teater kommer 
på besøg med sin magiske kuffert. 

Hvad sker der på en dag med bogoplukkeren? 
Historiefortælling  
           Historien fortælles for børnene og dramatiseres af en professionel  
             skuespiller 
Workshop:  Leg, sans og dans 
             Gennem dramaøvelser, improvisationer og lege får børnene mulighed   
             for at leve sig ind i historien – at danse som en prinsesse, at brøle som et 
             monster eller at kæmpe som en tapper ridder. At stikke sig på en rigtig  
             ten at føle monsterets pels at smage det fortryllede æble at klatre, at  
             snige, at hviske, at synge. Alle sanser inddrages så børnene får  
             udvidet deres horisont og får nye billeder, lyde, lugte, smage og  
             oplevelser med hjem. 
Forestilling med børnene som skuespillere 
            Skuespilleren hjælper børnene med at dramatisere historien hvor                                    
            børnene spiller alle rollerne og forestillingen vises for bibliotekets       
            gæster. 

Workshoppen kan tage udgangspunkt i en af bibliotekets bøger – eller i et af 
ISHØJ TEATERs Teatereventyr (se næste side) 

 

Teatereventyr på biblioteket  

med ISHØJ TEATER – bliv skuespiller for en dag 
Vælg mellem: 
 
Det ensomme monster og de 12 tapre prinsesser – Et eventyr om ensomhed 
og fællesskab, frygt og fordomme, omsorg og tapperhed. Et utraditionelt 
eventyr hvor rollerne bliver byttet om. En historie om, hvordan det man frygter, 
kan vise sig at vende sig til noget godt. En musikalsk fortælling, hvor børnene 
får mulighed for at udtrykke sig gennem dans og drama.  

 
Rejsen til dødsriget – en workshop om at vælge livet – musik, billedkunst, 
dans og drama 
Et spændende eventyr om Jakob der mister sin bedstefar og rejser til dødsriget 
for at finde ham. Her møder han både glæde og skønhed, men også farer som 
skal overvindes En workshop om sorg, vrede, glæde, frygt, venskab og 
kærlighed. - Vi behandler de følelser der knytter sig til historien gennem 
billedkunst, kropssprog, musik, dans og drama. 
 
Heksenatten - Historiefortælling om heksejagt. En fortælling om forskellighed 

og fordomme 

Historien handler om, hvordan en klog kone bliver udsat for landsbybeboernes 

fordomme og bliver forfulgt som heks. Historien ender godt og er velegnet også 

for mindre børn, da emnet behandles i en eventyrlig form.  Vi snakker om 

historien og om hvordan frygt, fordomme og uvidenhed kan ødelægge 

forholdet mellem mennesker.  

Historiefortælling - Det er også en mulighed at opleve historierne som ren 

historiefortælling uden efterfølgende workshop. For flere historier se her 


