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Velkommen
til Albus
– Aarhus’ nye
internationale
festival for
børnelitteratur

I Aarhus Kommune arbejder vi for, at børn bliver gode læsere og gode til at forstå det, de
læser. Det handler altså ikke kun om at styrke
børns kompetencer til at kunne læse, men
også til at være motiverede, kritiske og reflekterede læsere af litteratur. Litteraturens verden
kan berige os og lade os møde mennesker,
der er præcis lige som os selv. Eller netop helt
anderledes. Litteraturen kan skabe forståelse
for dét, vi ikke kender. Eller lade os spejle os i
det genkendelige. Vi kan grine, græde og føle
med mennesker – gennem litteraturen.

gennem møder med forfattere, møder med
andre børn og unge, gennem illustrationer,
konkurrencer og guidede ture ønsker vi at
åbne litteraturens verden og skabe møder
mellem familier, børn og litteratur.

Albus festivalen er en ny international festival
om børnelitteratur. Festivalen er ét af elementerne i vores overordnede fokus på læsning
her i Aarhus. Kultur- og Borgerservice og
Børn og Unge er gået sammen om at skabe
Albus. Fokus er børns møde med litteraturen
og adgang til inspiration fra litteraturens
verden – både i skoletiden og i fritiden.

Alle arrangementer for skoler og familier er
gratis. Vi håber, at I vil deltage i festivalen
og lade jer inspirere, berøre og få indblik i
børnelitteraturens potentialer.

Albus festival giver både skoleklasser og
familier mulighed for at møde litteraturen på
forskellige måder. Gennem egne historier,

Det er vores ambition at skabe en fire dages
festival, der giver børn og unge – uanset
baggrund og forudsætninger – mulighed
for gode, fælles oplevelser i selskab med
børnelitteratur. At give alle børn inspiration
til at læse.

Vel mødt!
Rådmand for Kultur og Borgerservice 		
Rabih Azad-Ahmad
Rådmand for Børn og Unge
Thomas Medom

Vi glæder os til at se jer!
Programmet for den første Albus festival er
klar, og vi glæder os til at invitere alle ind til
en masse gode oplevelser med litteratur for
børn og unge.
Årets tema Grænseland sætter rammen for
festivalen, og vi byder på arrangementer om
grænsen mellem rigtig og forkert, godt og
ondt og grænserne mellem verdener, mellem mennesker og mellem tider. Grænselandet er også mødet med litteratur fra andre
dele af verden og fremmede kulturer – og
litteratur fortalt gennem nye medier.
Historier er vigtige for os alle – ikke mindst
for børnene. Gennem historier kan man
rejse på flyvende tæpper, opleve historiske søslag og møde det, vi ikke kender.
Vi har alle vores favorithistorier fra vores
egen barndom – De fem-bøgerne, Ronja
Røverdatter og Gummi Tarzan er klassikere,
som de fleste voksne husker og mange
elsker. Børn og unge i dag vokser op med
Harry Potter, Vitello og Skammerens Datter
som byder på historier om at høre til, om
venskaber, om kampen mellem det gode og

det onde, om små drenges store planer og
meget mere.
På Dokk1 møder vi børnefamilierne og skolerne, de store børn og de unge. De bruger
bibliotekets rum forskelligt – og foretrækker
hver sine måder at opleve litteratur på.
Derfor har vi også søgt at skabe en festival,
hvor man både kan fordybe sig, bevæge
sig, tegne, lytte og bygge – alt sammen
med børne- og Young Adult litteratur som
omdrejningspunkt.
Albus er blevet til takket være en række
engagerede partnere. I Region Midtjylland
kan man opleve Albus på bibliotekerne i
Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens,
Ikast-Brande, Lemvig, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Skive,
Syddjurs, Viborg. Alle 13 folkebiblioteker
har sat deres præg på Albus festivalen og
sammen har vi sat fokus på børnelitteraturen
i hele regionen i ugerne op til festivalen.

En stor tak til alle de lokale og nationale
kræfter, der bakker op om festivalen, og har
været med til at lægge linjen for fremtidens
Albus’er. Ikke mindst til illustrator Kamila
Slocinska, som er kvinden bag de mange
flotte Albus-illustrationer som du både kan
møde her i programmet og på festivalen til
november.
Vi glæder os til at se jer!
Aarhus Kommunes Biblioteker

ALBUS TORSDAG 1. NOVEMBER
Heltemod og Hamskiftere
Kl. 9.00–10.20 / Sted: Makerspace
Tag din klasse med og gå på opdagelse
i den store udstilling Heltemod og Hamskiftere, skabt over bogen Vikingesagn af
Josefine Ottesen. I udstillingen guider fem
runesten jer ind i bogen, sagnet og vikingernes verden. En verden fyldt med helte,
skatte og overnaturlige væsner.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Josefine Ottesens forfatterskab, og som minimum have læst et uddrag
af Vikingesagn.
Aldersgruppe: 6. klasse
Præsenteres i samarbejde med Fang
Fortællingen
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
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Fuglemanden
– Sarah Engell fortæller
Kl. 9.15–10.15 / Sted: Udsigten
Sarah Engell fortæller om sin nyeste
udgivelse, den grafiske ungdomsroman
Fuglemanden. Bogen handler om 17-årige
Barbara, der bliver forfulgt af fugle. Det er
en fortælling om psykisk sygdom, kærlighed og venskab. Sarah Engell fortæller om,

hvordan hun fik idéen og inspirationen til
historien. Fuglemanden udkom i marts 2018
og er illustreret af Lilian Brøgger.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Sarah Engells forfatterskab,
og som minimum have læst et uddrag af
Fuglemanden.
Aldersgruppe: 7.– 9. klasse
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Robotterne kommer
– workshop med Søren Jessen
Kl. 9.15–10.15 / Sted: Pusterummet
Robotterne kommer og I bestemmer, hvordan de skal se ud. Hør om bøgerne om Mag
O’Neal og hans kamprobot og se tegner og
forfatter Søren Jessen tegne seje robotter.
I får også mulighed for at tegne jeres helt
egen robot.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Søren Jessens forfatterskab,
og som minimum have læst et uddrag af
Mag O’Neal.
Aldersgruppe: 4.–5. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Alfepigen Mirjas store følelser
– workshop med Gunvor Ganer Krejberg
Kl. 9.30–11.00 / Sted: Børnelab
Gunvor Ganer Krejberg læser højt af sin bog
Mirja og de nye vinger. Med udgangspunkt i
teksten arbejder eleverne med temaet ’store
følelser i en lille krop’. Børnene skal blandt
andet forme alfer i modellervoks og tale om,
hvordan store følelser mærkes og kan ses i
ansigt og krop.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Gunvor Ganer Krejbergs
forfatterskab, og læreren kan evt. have læst
højt af Mirja-bøgerne.
Aldersgruppe: 2. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Børnelitteraturen udvider!
Kl. 9.30–16.00 / Sted: Store sal
Er der plads til alle i børnelitteraturen, og
hvor har børnelitteraturen hjemme? I og
omkring børnelitteraturen tematiseres
migration, etnicitet og rejser, mens fortællingerne selv bevæger sig på tværs af medier
og platforme.
Se det fulde program på aakb.dk/albus
Aldersgruppe: Voksne

ALBUS TORSDAG 1. NOVEMBER
Præsenteres i samarbejde m. Center for Børns
Litteratur og Medier – Aarhus Universitet
Billetter: kr. 650, studerende kr. 100 via
aakb.dk/albus
Mis med de blå øjne
Kl. 9.45–10.15 / Sted: Scenetrappen
Mis med de blå øjne vil finde landet med
de mange mus, men hvor ligger det? Egon
Mathisens klassiker Mis med de blå øjne
spilles i Børnekulissens udgave af historiefortæller Mariane Siem og musiker Morten
Musicus. Historien fortælles med rytme,
sang og dans og involverer publikum på en
legende måde.
Aldersgruppe: 3–8 år
Præsenteres i samarbejde med Børnedage
og Børnekulissen
Gratis, billet påkrævet via
www.boernedage.dk
Pigen der kunne flyve
Kl. 10.00–10.30 / Sted: Lille sal
’Nogle mennesker siger at tiden løber.
Andre siger at den snegler sig afsted. Jeg
synes at den flyver’. En dukkeforestilling
uden ord om en lille pige, der elsker at lege,

hoppe, springe og bruge sin fantasi og store
opfindsomhed. ’Pigen, der kunne flyve’ er en
fortælling om at se det fine i livet på trods af
dets udfordringer. Om at lade sig rive med
og om at finde på.
Aldersgruppe: 3–8 år
Præsenteres i samarbejde med Børnedage
Gratis, billet påkrævet via
www.boernedage.dk
Mød eReolen Go
Kl. 10.00–12.00 / Sted: Udsigten
Kom og mød eReolen Go på festivalen alle
dage. eReolen Go er målrettet børn og tilbyder digitalt litteratur for 7–14 årige. Deltag i
vores sjove konkurrence, vind præmier og
prøv vores app, hvor du kan låne e-bøger og
lydbøger med dit UNI- eller bibliotekslogin.
Eller tag en pause i vores hyggelige lyttehule,
hvor du hele dagen kan høre gode lydbøger.
Aldersgruppe: Alle
Gratis, kræver ikke billet
Mis med de blå øjne
Kl. 11.00–11.30 / Sted: Scenetrappen
Mis med de blå øjne vil finde landet med
de mange mus, men hvor ligger det? Egon

Åbning af
Albus
Festival
Kl. 10.30–11.00 / Sted: Rampen
Rasmus Ott er vært og alle er inviteret, når
vi åbner Albus – International Festival for
Børnelitteratur 2018, med underholdning og
musikalske indslag af Aarhus Musikskole.
Du kan også møde Kulturrådmand Rabih
Azad-Ahmad og Børn og Unge Rådmand
Thomas Medom, som er med til at skyde
festivalen i gang.
Aldersgruppe: Alle
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

7

ALBUS TORSDAG 1. NOVEMBER
Mathisens klassiker Mis med de blå øjne
spilles i Børnekulissens udgave af historiefortæller Mariane Siem og musiker Morten
Musicus. Historien fortælles med rytme,
sang og dans og involverer publikum på en
legende måde.
Aldersgruppe: 3–8 år
Præsenteres i samarbejde med Børnedage
og Børnekulissen
Gratis, billet påkrævet via
www.boernedage.dk
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Anna Jacobina Jacobsen – Ø
Kl. 11.00–12.00 / Sted: Børnelab
Anna Jacobina Jacobsen viser billeder og
fortæller om sin billedfortælling Ø. Om hvor
inspiration og ideer kommer fra og hvordan
man får dem til at vokse. En lille tegneøvelse
er en del af programmet.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Anna Jacobina Jacobsens
illustrationer.
Aldersgruppe: 4. klasse
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via
www.aakb.dk/albus

Line Kyed Knudsen
– om gys og spænding
Kl. 11.15–12.00 / Sted: 2017
Line Kyed Knudsen fortæller med udgangspunkt i Pigerne fra Nordsletten om, hvordan
hun blev forfatter. Hun vil desuden fortælle
om skriveprocessen og om sine gyserserier
Hjemsøgt og Heksens forbandelse.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Line Kyed Knudsens forfatterskab, og som minimum have læst et uddrag
af Pigerne fra Nordsletten.
Aldersgruppe: 4. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Pigen der kunne flyve
Kl. 11.30–12.00 / Sted: Lille sal
’Nogle mennesker siger, at tiden løber.
Andre siger, at den snegler sig afsted. Jeg
synes, at den flyver’. En dukkeforestilling
uden ord om en lille pige, der elsker at lege,
hoppe, springe og bruge sin fantasi og store
opfindsomhed. Pigen, der kunne flyve er en
fortælling om at se det fine i livet på trods af
dets udfordringer. Om at lade sig rive med
og om at finde på.
Aldersgruppe: 3–8 år

Præsenteres i samarbejde med Børnedage
Gratis, billet påkrævet via
www.boernedage.dk
Monster-show med Benni Bødker og
John Kenn Mortensen
Kl. 11.30–12.30 / Sted: Udsigten
Kom til et monstergodt monstershow med
forfatter Benni Bødker og illustrator og forfatter John Kenn Mortensen. Sammen har de
skrevet Julebestiariet om julens mest fæle
monstre. Forfatterne vil tegne og fortælle og
komme med tips til, hvordan man overlever
de grumme vintervæsner.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Benni Bødkers forfatterskab og
kende til John Kenn Mortensens illustrationer.
Aldersgruppe: 6. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Hvem vil være litterær? Den store finale!
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Rampen
Se med, når Aarhus’ skarpeste 5. klasser
dyster om den gyldne bog og den ærefulde
titel som litteraturmester 2018. Vores sprudlende quizmaster fører finaledeltagerne sikkert gennem konkurrencen, og der vil være

kampråb – og publikum som heppekor. Det
bliver en fest! Forlaget Tellerup donerer
bøger til vinderne.
Aldersgruppe: 4.–6. klasse
Præsenteres i samarbejde med Center for
Læring, Aarhus Kommune og Tellerup
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Kæmpe kæmpe stor, lille lille bitte –
workshop med Catarina Sobral
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Pusterummet
Forestil dig, at du er en forsker, der opdager
en ny dyreart. En dyreart, der er så lille at
man kun kan se den igennem et mikroskop. I
denne workshop med portugisiske Catarina
Sobral skal børnene tegne og beskrive
deres eget endnu ukendte dyr. Hvor stort
er det? Har det skæl eller fjer? Hvor mange
tænder, vinger eller fingre? Og hvad er
dyrets navn? Catarina Sobral står bag billedbogen Kæmpe kæmpe stor, der netop er
blevet oversat til dansk. I denne workshop
deltager også forfatter og oversætter Inge
Duelund, der oversætter undervejs.
Aldersgruppe: 2. klasse

Præsenteres i samarbejde med Portugals
Ambassade i Danmark
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Sirenesang i Aarhus midtby med Gunvor
Ganer Krejberg
Kl. 12.30–13.45 / Vandring i Aarhus midtby –
mødested ved Informationen i Dokk1.
Gunvor Ganer Krejberg tager eleverne med
på en byvandring, hvor en utrolig historie
udspiller sig bag byens facader. Sirenesang
foregår i hjertet af Aarhus, og i løbet af
gåturen bliver de geografiske omgivelser
væsentlige brikker i den uhyggelige fortælling om drengen Jonas og den besynderlige
pige Zharafinra. Turen begynder og ender
ved Albus festivalens hovedsæde, Dokk1.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Gunvor Ganer Krejbergs
forfatterskab.
Aldersgruppe: 5.–6. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
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ALBUS TEMA:

ALBUS TORSDAG 1. NOVEMBER

På grænsen til en
mytologisk verden

Lav din egen Vitello-film
Kl. 12.30–14.30 / Sted: Børnelab
Få et helt særligt indblik i, hvordan en
animationsfilm bliver til, når I skal lave jeres
egen animationsfilm med figurerne fra
Vitello.
Workshoppen tager udgangspunkt i de
mange fantastiske historier om Vitello og
hans kammerater, i mindre grupper skal I
skabe nye sjove fortællinger om Vitello med
jeres egne animationsfilm.
Aldersgruppe: 3. klasse
Præsenteres i samarbejde med Zentropa,
JA-film, Gyldendal, Det Danske Filminstitut
og Viborg Animation Festival.
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Nordisk mytologi er et tilbagevendende
tema i historier fortalt til både børn, unge og
voksne. Gamle sagn genfortælles og nye historier bygges op omkring nordiske guder,
vikingesagaer og mytologiske væsener.
Selvom fortællingerne har et historisk udgangspunkt er temaerne relevante i dag, og
som læser får man de helt store fortællinger
om liv og død, om godt og ondt – og om
kærlighed fortalt i en tid uden teknologi med
mennesket centralt placeret i naturen.
På Albus festival kan du opleve flere store
mytologiske fortællinger – og forfatterne bag:
Udstilling baseret på Josefine Ottesens
Vikingesagn – Heltemod og hamskiftere
Se side 6 og 11
Camilla Hübbe og Rasmus Meisler –
NORD
Se side 11
Malene Sølvsten – Ravnenes hvisken
Se side 14
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Line Kyed Knudsen – Om at skrive gys og
spænding
Kl. 13.00–14.00 / Sted: 2017
Line Kyed Knudsen fortæller med udgangspunkt i Pigerne fra Nordsletten om, hvordan
hun blev forfatter. Hun vil desuden fortælle
om skriveprocessen og om sin zombieserie
Hvidt støv.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Line Kyed Knudsens forfatter-

skab, og som minimum have læst et uddrag
af Pigerne fra Nordsletten.
Aldersgruppe: 6.–9. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
BØRNEDEBAT om PENGE
– en del af Vitellos univers
Kl. 13.00–14.00 / Sted: Udsigten
Hvis du kender Vitello fra bøgerne, fjernsynet
eller har set ham i biografen, så ved du, at Vitello er glad for penge, og at Vitellos pengejagt ikke altid ender som planlagt. Caster og
moderator Signe Mynborg og et Børnepanel
på 5 børn (9–13 år) inviterer kendte gæster
på scenen til en samtale om penge.
Mød op og deltag i debatten!
Hvad synes du penge skal bruges til? Er det
vigtigt at have mange penge?
Hvad gør man, hvis de voksne er kommet til
at bruge alle pengene?
Skriv evt. til Børnepanelet på Vitello@
filmbyen.dk før 12. oktober, hvis du er
mellem 9 og 13 år og har lyst til at være
blandt de 5 børn i Børnepanelet eller har et
pengespørgsmål, som du gerne vil have at
Børnepanelet tager op.
Aldersgruppe: fra 7 år

ALBUS FREDAG 2. NOVEMBER
Præsenteres i samarbejde med Zentropa
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Heltemod og Hamskiftere
Kl. 9.00–10.20 / Sted: Makerspace
Tag din klasse med på Dokk1 og gå på
opdagelse i den store udstilling Heltemod
og Hamskiftere, skabt over bogen Vikingesagn af Josefine Ottesen. I udstillingen
guider fem runesten jer ind i bogen, sagnet
og vikingernes verden. En verden fyldt med
helte, skatte og overnaturlige væsner.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Josefine Ottesens forfatterskab, og som minimum have læst et uddrag
af Vikingesagn.
Aldersgruppe: 6. klasse
Præsenteres i samarbejde med Fang Fortællingen
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Mårten Melin – Uhyggeligt sjovt og på
grænsen til en anden dimension
Kl. 9.30–10.30 / Sted: 2017
Svenske Mårten Melin fortæller om at skrive
bøger, der både rummer kærlighed og det
overnaturlige. Han deler ud af verdens bed-

ste – og næstbedste – skrivetips, og sammen
med Mårten, skal I skrive et digt.
Mårten Melin har fået 10 af sine mere end
75 børnebøger oversat til dansk. Blandt
bestsellerne er Forvandlet og Jeg er love
samt bøgerne om Vanja og Liva.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Mårten Melins forfatterskab,
og som minimum have læst et uddrag af
Jeg er love.
Workshoppen er på svensk, men moderator
Søren Fanø oversætter undervejs.
Aldersgruppe: 4.–5. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
NORD – Camilla Hübbe og tegner Rasmus
Meisler
Kl. 9.30–10.30 / Sted: Store sal
Mød forfatter Camilla Hübbe og tegner
Rasmus Meisler, når de præsenterer deres
nybrud indenfor digital litteratur. Læs NORD
det digitale eventyr med din klasse og mød
forfatteren og tegneren bag en helt ny form
for litteratur, der skal ses, lyttes til, læses og
navigeres igennem på Ipad. Hübbe og Meisler står også bag den digitale roman TAVS
og bogen Louis Armstræk.

Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Camilla Hübbe og Rasmus
Meislers universer.
Aldersgruppe: 7.– 9. klasse
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Dyr med pels – og uden. Hanne Kvist
tegner og fortæller
Kl. 9.30–10.30 / Sted: Udsigten
Bonusforældre, papsøskende, nye venner.
Det er besværligt at være barn, når man hele
tiden skal flytte og allerhelst vil bestemme
over sit eget liv. Sådan er det for Freddy.
Vil I se og høre, hvordan historien om
Freddy blev til? Så hør med, når Hanne
Kvist tegner og fortæller om sit arbejde med
bogen Dyr med pels – og uden.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Hanne Kvists forfatterskab,
og som minimum have læst et uddrag af Dyr
med pels – og uden.
Moderator: Anita Brask Rasmussen
Aldersgruppe: 4.–6. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
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Leg med rim og sprog med Marianne
Iben Hansen
Kl. 9.30–10.45 / Sted: Lille sal
Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet. Sprog er også en leg, en lyst i munden
og en puls i kroppen. Med udgangspunkt
i sine billedbøger inviterer Marianne Iben
Hansen på en sprudlende inspirationstur i
sit sproglige univers. Vi kommer omkring i
forskellige bøger som f.eks A, B kom og C,
Fikkedik og Falderina og Rim og mirakler.
Aldersgruppe: 2.–3. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
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Sirenesang i Aarhus midtby med Gunvor
Ganer Krejberg
Kl. 9.30–10.45 / Sted: Vandring i Aarhus
midtby – mødested ved Informationen i
Dokk1.
Gunvor Ganer Krejberg tager eleverne med
på en byvandring, hvor en utrolig historie
udspiller sig bag byens facader. Sirenesang
foregår i hjertet af Aarhus, og i løbet af
gåturen bliver de geografiske omgivelser
væsentlige brikker i den uhyggelige fortælling om drengen Jonas og den besynderlige
pige Zharafinra. Turen begynder og ender

ved Albus festivalens hovedsæde, Dokk1.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Gunvor Ganer Krejbergs
forfatterskab.
Aldersgruppe: 5.–6. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Søren Jessen – Tegn Tossetøsen fra
Smørhullet
Kl. 9.30–11.00 / Sted: Børnelab
Mød Raf, Tossetøsen og snabelgrisen Nøffe,
når forfatter og illustrator Søren Jessen tegner til sin egen fortælling om vintervæsnerne
i Smørhullet. Eleverne får en lille tegnelektion, og skal derefter arbejde med egne
tegninger med udgangspunkt i fortællingen.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Søren Jessens forfatterskab,
og læreren kan evt. have læst højt fra Historier fra Smørhullet.
Aldersgruppe: 2. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Superhelteworkshop med Josef Yohannes
Kl. 9.30–11.00 / Sted: Pusterummet
Mød den norske tegneserieforfatter Josef
Yohannes, som står bag Norges allerførste

superheltetegneserie The Urban Legend.
Hovedpersonen er en helt almindelig
lærer, som bruger sine kampsportsevner
til at bekæmpe kriminalitet. Yohannes vil
fortælle om sig selv og sine historier og I får
mulighed for at skabe jeres egen helt egen
superhelt og tegneserie.
Aldersgruppe: 7. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Poetry slam – med regerende Aarhusmester Jesper Kirkegaard
Kl. 9.30–12.30 / Sted: Mødelokale 1
En kamp på ord! Poetry slam er en hybrid
mellem stand-up comedy og poesi-oplæsning, og på denne workshop arbejder
klassen med deres egne poetry slam-tekster,
som de fremfører for hinanden.
Bemærk, varighed: 3 timer
Aldersgruppe: 8.–9. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Bogtroldmandens lærlinge – Jagten på de
fiktive figurer
Kl. 10.00–11.00 / Sted: Scenetrappen
På magisk vis er en række elskede figurer fra
bøgernes verden trængt ind i vores verden,

Præsenteres i samarbejde med Rollespilsakademiet
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Skriv en lynhistorie med Biblo
Kl. 10.00–11.00 / Sted: Udsigten
Kan du skrive en god lynhistorie? I Skrivehjørnet kan klassen deltage i Biblos Albus-konkurrence Lynhistorie. Eleverne får et kort
oplæg til en historie, de skriver i lyntempo og
en vinderhistorie kåres af Biblo. Alt inden for
en time! Der er bogpræmie til vinderen. Biblo
er bibliotekernes online fællesskab for børn.
Aldersgruppe: 4.–9. klasse
Præsenteres i samarbejde med Biblo.dk
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

og det har medført flere tvivlsomme situationer. Ikke alle bøgernes personligheder er
lige egnede til at befinde sig ude i virkeligheden, så der er brug for hjælp til at få
figurerne tilbage i bøgerne igen. Bogtroldmanden kan få de forskellige bogvæsener
tilbage hvor de hører til, men han har brug
for hjælp for at finde dem.
Aldersgruppe: 4.–5. klasse

Stop-motion film
Kl. 10.00–11.30 / Sted: Mødelokale 2
Klassen bliver introduceret til teknikken bag
stop-motion, og i grupper skaber eleverne
en lille stop-motion film ud fra deres egen
fortælling. Vi laver kulisser og figurer ud af
kasserede bøger, og bringer gamle historier
til live i nye fortællinger.
Aldersgruppe: 4.–5. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Mød eReolen Go
Kl. 10.00–12.00 / Sted: Udsigten
Kom og mød eReolen Go på festivalen alle
dage. eReolen Go er målrettet børn og tilbyder digitalt litteratur for 7–14 årige. Deltag i
vores sjove konkurrence, vind præmier og
prøv vores app, hvor du kan låne e-bøger og
lydbøger med dit UNI- eller bibliotekslogin.
Eller tag en pause i vores hyggelige lyttehule,
hvor du hele dagen kan høre gode lydbøger.
Aldersgruppe: Alle
Gratis, kræver ikke billet
Bogtroldmandens lærlinge – Jagten på de
fiktive figurer
Kl. 11.00–12.00 / Sted: Scenetrappen
På magisk vis er en række elskede figurer fra
bøgernes verden trængt ind i vores verden,
og det har medført flere tvivlsomme situationer. Ikke alle bøgernes personligheder er
lige egnede til at befinde sig ude i virkeligheden, så der er brug for hjælp til at få
figurerne tilbage i bøgerne igen. Bogtroldmanden kan få de forskellige bogvæsener
tilbage hvor de hører til, men han har brug
for hjælp for at finde dem.
Aldersgruppe: 4.–5. klasse
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Præsenteres i samarbejde med Rollespilsakademiet
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
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Orla-prisen 2018
Kl. 11.00–12.00 / Sted: Rampen
Det er børnene der bestemmer, når Orlaprisen indtager Rampen og kårer de bedste
danske børne- og ungdomsbøger. Med hele
fem Orlaprisvindere, konkurrencer og Ultra
Nyt-værten Jonas ved roret, er der garanti
for et brag af et show!
Kig forbi, snup en frøsnapper og husk at
tage din helt egen Orlaplakat eller Orlabog
med (se mere på dr.dk/orla). Så kan du være
med i konkurrencen om fede præmier under
showet. Vi glæder os til at se dig!
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med Danmarks
Radio og Biblo
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Ramsland har skrevet syv børnebøger, som
har fokus på barndommens magiske universer. I 2017 blev et udvalg af billedbøgerne
genudgivet i samlingen Uhyrlige historier.
Bøgerne skildrer et børneliv med monstre
og uhyrer, hvor børnene må finde deres
egne forklaringer på, hvorfor de voksne
gør, som de gør. Bøgerne handler om
brudfladerne mellem generationer, og om
hvordan fortællinger fletter virkelighed og
fantasi sammen for at give mening for både
barnet og den voksne. Morten Ramsland vil i
samtale med Louise Eltved Krogsgård, leder
af Brønderslev Forfatterskole, sætte fokus på
det særlige, fortællinger kan, og på hvorfor
fortællingerne er så vigtige. Kan røverhistorier
virkelige være lige så vigtige som de sande historier? Arrangementet er målrettet fagpersoner og studerende, men alle er velkomne.
Aldersgruppe: Fra 15 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Morten Ramslands Uhyrlige historier
Kl. 11.00–12.00 / Sted: Udsigten
Morten Ramsland fejrer i år 25 års jubilæum
for et forfatterskab, hvor finurlige, fabulerende og fantastiske fortællinger er i centrum.

Sofia Nordin – Et sekund ad gangen
Kl. 11.00–12.15 / Sted: 2017
Nordens befolkning er næsten udryddet af
en mystisk virus, og de overlevende børn
lærer at klare sig på trods. I sin dystopiske

fremtidsserie Et sekund ad gangen, sætter
den svenske forfatter Sofia Nordin emner
som ensomhed, handlekraft og overlevelse i
spil. Hør den populære forfatter fortælle om
sin kærlighed til ord og farlige fortællinger
– og vær klar med blyanten, når Sofia giver
gode skrivetips og -øvelser. Workshoppen
er på svensk, men moderator, Søren Fanø,
hjælper forståelsen på vej!
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Sofia Nordins forfatterskab,
og som minimum have læst et uddrag af Et
sekund ad gangen.
Aldersgruppe: 7.–8. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Malene Sølvsten og Ravnenes Hvisken
Kl. 11.30–12.30 / Sted: Store Sal
Kom og hør hele Danmarks ravnemor Malene Sølvsten fortælle om sin vej til at blive
forfatter. Malene Sølvsten debuterede i 2016
med Ravnenes Hvisken. Bogen blev skrevet i
hemmelighed, og til foredraget fortæller Malene om at skrive hemmeligt, blive opdaget
og senere få en meget offentlig skriveproces.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Malene Sølvstens forfatter-

skab, og som minimum have læst et uddrag
af Ravnenes Hvisken.
Aldersgruppe: 7.–9. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Bogtroldmandens lærlinge – Jagten på de
fiktive figurer
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Scenetrappen
På magisk vis er en række elskede figurer fra
bøgernes verden trængt ind i vores verden,
og det har medført flere tvivlsomme situationer. Ikke alle bøgernes personligheder er
lige egnede til at befinde sig ude i virkeligheden, så der er brug for hjælp til at få
figurerne tilbage i bøgerne igen. Bogtroldmanden kan få de forskellige bogvæsener
tilbage hvor de hører til, men han har brug
for hjælp for at finde dem.
Aldersgruppe: 4.–5. klasse
Præsenteres i samarbejde med Rollespilsakademiet
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Lortetegninger, billebilleder og følefodnoter – workshop med Kamila Slocinska
og Kathrine Assels
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Pusterummet

Kom og hør historien om lortebillens
hemmelighed, og bliv klogere på hvordan
man laver en billedbog. Prøv selv at arbejde
sammen i par som forfatter og illustrator ved
at tegne og skrive til hinandens tekster og
billeder. Med lortetegninger, billebilleder
og følefodnoter skaber I siderne til en fælles
billedbog. Workshop ved illustrator Kamila
Slocinska og forfatter Kathrine Assels.
Aldersgruppe: 3. klasse
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Skriv en lynhistorie med Biblo
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Udsigten
Kan du skrive en god lynhistorie? I Skrivehjørnet kan klassen deltage i Biblos Albus-konkurrence Lynhistorie. Eleverne får et kort
oplæg til en historie, de skriver i lyntempo og
en vinderhistorie kåres af Biblo. Alt inden for
en time! Der er bogpræmie til vinderen.
Aldersgruppe: 4.–9. klasse
Præsenteres i samarbejde med Biblo.dk
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
15
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Inspirer os – pecha kucha om nye
formidlingsinitiativer
Kl. 12.00–13.30 / Sted: Lille sal
Her præsenteres initiativer som viser nye
veje i formidlingen af børnelitteratur og lyst
til læsning. Formatet er pecha kucha – 20 slides, 20 sekunder. Efterfølgende vil der være
mulighed for dialog med de, der er særligt
interesseret i netop dit projekt.
Magiske Dage – Søren Dahl Mortensen,
Odense
Læsefamilier – Anine Kaas, bibliotekerne i
Aalborg, Rebild, Brønderslev og Hjørring
Den levende bog – Jim Højberg, Vejle
Bibliotekerne
Litteralund – Kristina Wåhlin, Lund
2GOBOG – Diana Bach, DR Kultur
En legende tilgang til formidling af børnelitteratur – Anne Kirstine Kristiansen og
Tenna Pedersen, Gladsaxe Bibliotekerne
Byvandringer – Gunvor Ganer Krejbjerg
Aldersgruppe: Voksne
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
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Kim Fupz – fortælling om fortællinger
Kl. 12.30–13.30 / Sted: Rampen
Kim Fupz Aakeson fortæller om at fortælle

historier med udgangspunkt i sit årelange
forfatterskab. Alt kan ske, når han beretter
om sit værksted, om at få ideer, om at skrive
hver dag – kort sagt om alt mellem himmel
og jord.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Kim Fupz’ forfatterskab.
Moderator: Anita Brask Rasmussen
Aldersgruppe: 7.–9. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Skriveworkshop med Annie Bahnson –
Skæv krimi og syret gys
Kl. 12.30–14.00 / Sted: Børnelab
Scenen er sat! Et halvmørkt lokale. Noget er
smadret. Andet er væltet. Der er et par gen-

stande og efterladenskaber fra en person
eller flere. Hvad er der sket her? Eleverne vil
få tips og tricks til, hvordan de giver deres
læsere gåsehud og myrekryb. Hvordan de
bygger spænding op og skaber plot og
skæve karakterer. Undervejs får de smagsprøver fra Annie Bahnsons egne bøger.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Annie Bahnsons forfatterskab.

Medbring: Papir og skriveredskab
Aldersgruppe: 2.–5. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Albus booktalk
Kl. 13.00–14.00 / Sted: Mødelokale 2
Vi præsenterer gode og spændende bøger
af de forfattere, der besøger Albus festivalen. Eleverne er med til vælge, hvilke bøger
de vil høre om.
Aldersgruppe: 6.–7. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Josefine Ottesen – Eventyret om Fjeren
og Rosen
Kl. 13.30–14.30 / Sted: 2017
Josefine Ottesen, der har en baggrund som
skuespiller, har i mange år genfortalt Eventyret om Fjeren og Rosen som story-telling. Det
får I nu mulighed for at opleve. At kunne lytte
til en historie, hvor ordene sætter den indre
biograf i gang, er et rigtig godt supplement
til at lære at læse og Eventyret om Fjeren og
Rosen er en af Josefine Ottesens første bøger, der efterhånden har opnået klassiker-status. Efter fortællingen vil der være mulighed
for at stille spørgsmål til forfatteren.

Aldersgruppe: 2.–3. Klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Kenneth Bøgh Andersen – Myredrenge,
faldne engle og grusomme dæmoner
Kl. 13.30–14.30 / Sted: Store Sal
Fantasien kender ingen grænser. Det kan
man opleve, når Kenneth Bøgh Andersen
fortæller om sine historier og inviterer publikum med til både Helvede, Julemandens
værksted og en tur tilbage i tiden. Der vil
også være tid til spørgsmål.
Forberedelse: Klassen skal på forhånd have
orienteret sig i Kenneth Bøgh Andersens
forfatterskab.
Aldersgruppe: 6.–8. klasse
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Søren Jessen og Catarina Sobral i samtale
om Kafka i billeder
Kl. 14.00–15.00 / Sted: Udsigten
Søren Jessens graphic novel Forvandlingen
og portugisiske Catarina Sobrals billedbog
Kæmpe kæmpe stor, er begge billedlige
fortolkninger af Franz Kafkas Forvandlingen.
I samtale med moderator Felix Kühn Paulsen
vil de to illustratorer tale om, hvordan man

genfortolker en klassisk roman i billeder.
Arrangementet er målrettet fagpersoner og
studerende, men alle er velkomne.
Præsenteres i samarbejde med Portugals
Ambassade i Danmark
Aldersgruppe: Fra 15 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
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Pernille L. Stenby – Inkarnation
Kl. 10.30–11.00 / Sted: Unge
Kom og hør Pernille L. Stenby fortælle om
Inkarnation, første bog i Mestenes-serien.
Inkarnation er en psykologisk fantasyfortælling med LGBTQ-elementer, der handler om
hvem vi er, når vi ikke længere husker os selv.
Bogen beskæftiger sig med kønsidentitet
og seksualitet som et flydende spektrum,
og Pernille vil fortælle om motivationen bag
bogen, og hvorfor emnet interesserer hende.
Aldersgruppe: Unge og voksne
Præsenteres i samarbejde med forlaget
Ulven og Uglen
Gratis, kræver ikke billet
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Rasmus Bregnhøi tegner Ib og Betty
Kl. 10.30–11.15 / Sted: Pusterummet
Kender du den nysgerrige hund Ib? Og er
du vild med serien om Betty? Så kom og se,
hvordan Rasmus Bregnhøi giver de elskede
figurer liv, når han tegner for små fans og
deres voksne.
Aldersgruppe: 3–6 år
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

LEGO – Lyt og byg
Kl. 10.30–11.30 / Sted: Lille Sal
Kan du mon bygge Vitellos monsterfælde?
Eller bygge en superhelt, som er lige så sej
som Antboy? Vi læser højt og ser hvor gode
vi er til at bygge det, vi hører om.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med LEGO
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Jan Kjær – Nomerne kommer
Kl. 10.30–11.30 / Sted: Rampen
Kom og mød Jan Kjær, som er manden bag
de fantasifulde og magiske figurer Normerne. Vær med i Nomer-quizzen og hør om de
nye top-hemmelige Nomer-projekter. Jan
Kjær vil også live-tegne med hjælp fra publikum. Der er garanti for et underholdende og
lærerigt show for hele familien.
Aldersgruppe: 6–10 år
Gratis, kræver ikke billet
Skriveworkshop med Malene Sølvsten
Kl. 10.30–13.30 / Sted: Mødelokale 2
Skriveworkshop med den populære fantasyforfatter Malene Sølvsten. Hvordan skaber
du gode karakterer? Hvordan beskriver du

scenarier og fremmede verdener, og hvordan
laver du en stram handling? På workshoppen
fortæller Malene, hvordan hun gør – og du
kommer også i gang med at skrive. Alle kan
være med. Både dig, der aldrig har skrevet
og dig, som allerede er i gang. Du skal blot
medbringe en computer og oplader eller
blyant og papir. Bemærk, varighed: 3 timer
Aldersgruppe: 12–16 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Hvem er det, der tramper på min bro?
Kl. 11.00–11.30 / Sted: Æsken
Kom og oplev fortællingen om de tre Bukke
Bruse, som den udspiller sig på Bukke
Bruse-broen. En børneteaterforestilling om
de tre sultne Bukke Bruse, der skal krydse
broen for at få mad – men bliver stoppet af
en lige så sulten trold!
Aldersgruppe: 3–6 år
Præsenteres i samarbejde med Teaterskolen
Filuren, Børnekulissen
Gratis, kræver ikke billet
Bogblogger Eva Munk
Kl. 11.00–11.30 / Sted: Unge
Eva Munk, som står bag den populære blog

ALBUS TEMA:
Eva Lucia Music and Literature, kommer og
giver tips til din YA-læsning. Eva fortæller
også lidt om at blogge og hvorfor hun elsker
at læse YA. Eva er 27 år og har blogget
siden 2015.
Aldersgruppe: Fra 13 år
Gratis, kræver ikke billet
Bogtroldmandens lærlinge – Jagten på de
fiktive figurer
Kl. 11.00–14.00 / Sted: Scenetrappen
På magisk vis er en række elskede figurer fra
bøgernes verden trængt ind i vores verden,
og det har medført flere tvivlsomme situationer. Ikke alle bøgernes personligheder er
lige egnede til at befinde sig ude i virkeligheden, så der er brug for hjælp til at få
figurerne tilbage i bøgerne igen. Bogtroldmanden kan få de forskellige bogvæsener
tilbage hvor de hører til, men han har brug
for hjælp for at finde dem.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med Rollespilsakademiet
Gratis, kræver ikke billet

Teri Terry – Welcome to the dark side …
Kl. 11.30–12.30 / Sted: Store sal
Forfatteren Teri Terry er født i Frankrig, bosat
i England, opvokset i hele verden – og nu
kommer hun til Aarhus. Teri Terrys bøger
behandler mørke og dystre emner – blandt
andet en ustoppelig dødelig epidemi,
hjernevask af unge kriminelle og virtuelle verdener styret af fængslede hackere.
Hvorfor skriver forfatteren om disse mørke
emner – og er historierne virkelig så dystre
som de lyder? Mød den anerkendte forfatter
og hør mere.
Aldersgruppe: Fra 12 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

På grænsen til Dystopia

LEGO – Lyt og byg
Tidspunkt: 12.00–13.00 / Sted: Lille Sal
Kan du mon bygge Vitellos monsterfælde?
Eller bygge en superhelt, som er lige så sej
som Antboy? Vi læser højt og ser hvor gode
vi er til at bygge det vi hører om.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med LEGO
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Sofia Nordin – Et sekund ad gangen
Se side 14
Teri Terry – Welcome to the dark side
Se side 19
Line Kyed Knudsen – Hvidt støv
Se side 8 og 10
Søren Jessen – Mag O´Neal
Se side 6

Sci-fi genren blomstrer på YA (Young Adult)
scenen og debatterer alt fra klimasituationen
over truslen om pandemier til teknologiens
overtagelse af samfundet – alt sammen i
et dystopisk perspektiv, hvor håbløsheden
dominerer.
Men de dystopiske romaner rummer mere
end håbløsheden. Læseren bliver opfordret
til at tænke selv og til at kæmpe for sine
overbevisninger for at opnå retfærdighed.
På Albus kan du møde en række forfattere
med hang til skrækscenarier for fremtiden.
Mød blandt andre:
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Lav en kæmpebog – en spansk-dansk
workshop for familier
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Børnelab
Lyt til en god billedbog, der læses højt på
både dansk og spansk. Men vær opmærksom, for slutningen mangler! Den skal børn
og deres forældre digte sammen i billeder
og tekst, og i fællesskab laver vi en kæmpebog med alle de forskellige slutninger.
Aldersgruppe: 5–8 år
Præsenteres i samarbejde med Raices,
Aarhus
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

De nyeste bøger
Kl. 12.00–13.15 / Sted: Pusterummet
Kom forbi Pusterummet når forlagene selv
fortæller om deres nyeste børne- og ungdomsbøger. Arrangementet er primært målrettet voksne, men børn er meget velkomne.
Nærmere program følger – hold øje med
hjemmesiden www.aakb.dk. Mød blandt
andre Turbine, Gyldendal, Høst og Søn og
Step in Books.
Aldersgruppe: Voksne (børn er også velkomne)
Gratis, kræver ikke billet

Mød Vitellos far, Kim Fupz Aakeson
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Rampen
Kim Fupz Aakeson fortæller om Vitellos
fødsel og læser nogle af hans sjoveste
påhit højt. Og rygterne siger, at der også er
verdenspremiere på et par helt nye historier
om knægten.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, kræver ikke billet

Teri Terry – Meet and greet
Kl. 12.30–13.00 / Sted: Store sal
Teri Terry signerer bøger og måske er du
heldig at få svar på et spørgsmål eller få en
selfie med den verdenskendte forfatter.
Aldersgruppe: Unge og voksne
Gratis, kræver ikke billet
Hvem er det, der tramper på min bro?
Kl. 13.00–13.30 / Sted: Æsken
Kom og oplev fortællingen om de tre Bukke
Bruse, som den udspiller sig på Bukke
Bruse-broen. En børneteaterforestilling om

de tre sultne Bukke Bruse, der skal krydse
broen for at få mad – men bliver stoppet af
en lige så sulten trold!
Aldersgruppe: 3–6 år
Præsenteres i samarbejde med Teaterskolen
Filuren, Børnekulissen
Gratis, kræver ikke billet
Mette Vedsø i samtale med Søren Fanø
– Heste, kærlighed og barndommens
skyggesider
Kl. 13.00–14.00 / Sted: Udsigten
Modtager af Kulturministeriets forfatterpris
for børn og unge og nomineret til Nordisk
Råds børne- og ungdomslitteraturpris –
forfatter Mette Vedsø har høstet stående
bifald for sin seneste roman Hest Horse
Pferd Cheval Love, der handler om venskaber og forandringer på vej mod voksenlivet.
Mette Vedsø er forfatter til en lang række
succesfulde børnebøger, hvor hun skarpt og
indsigtsfuldt beskriver alvorlige emner og
skyggesider i barndomslivet, men altid med
håb, humor og varme.
Søren Fanø taler med den prisbelønnede
forfatter.
Aldersgruppe: Fra 12 år

Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Bette og Bjerg – Workshop med Hanne
Bartholin og Tina Sakura Bestle
Kl. 13.00–14.00 / Sted: 2017
Tina og Hanne har mødt nogle væsener, der
hedder Bette og Bjerg. Vi læser en af historierne om dem. Det er noget med rummet.
Det er noget med noget, der ikke har været
der før. Bette undrer sig. Og det skal vi også.
Vi undrer os. Vi danser. Vi mediterer. Vi leder
i fantasien om der er billeder og ord, vi ikke
har mødt før. Vi maler og skriver.
Aldersgruppe: 7–10 år
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Mød eReolen Go
Kl. 13.00–15.00 / Sted: Udsigten
Kom og mød eReolen Go på festivalen alle
dage. eReolen Go er målrettet børn og tilbyder digitalt litteratur for 7–14 årige. Deltag i
vores sjove konkurrence, vind præmier og
prøv vores app, hvor du kan låne e-bøger og

lydbøger med dit UNI- eller bibliotekslogin.
Eller tag en pause i vores hyggelige lyttehule,
hvor du hele dagen kan høre gode lydbøger.
Aldersgruppe: Alle
Gratis, kræver ikke billet

Aldersgruppe: 3–8 år
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Cato Thau-Jensen – Fantastiske Fugle
Kl. 13.30–14.30 / Sted: Pusterummet
Et stort fuglebur kaldes også en voliere.
Tegn og mal din fugl, en fugl du har set i
naturen eller en fantasifugl. Din fugl klippes
ud og sættes ind i volieren, som er tegnet på
et kæmpe stykke papir, og sammen laver vi
en flot udsmykning til Dokk1.
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LEGO – Lyt og byg
Kl. 13.30–14.30 / Sted: Lille Sal
Kan du mon bygge Vitellos monsterfælde?
Eller bygge en superhelt, som er lige så sej
som Antboy? Vi læser højt og ser hvor gode
vi er til at bygge det vi hører om.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med LEGO
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

500 ord til skrivekonkurrencen af samme
navn. De 13 nominerede præsenteres på
scenen, og de to vindere bliver kåret. Kom
forbi og hør to gode vinderhistorier og vær
med til at hylde alle de nominerede.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med: Gyldendal,
Biblo og Brønderslev forfatterskole
Gratis, kræver ikke billet

500 ord – præmieoverrækkelse
Kl. 14.00–14.30 / Sted: Rampen
Børn i hele landet skrev i foråret historier på

Bogbloggerne Line Dalbro Schaumann og
Kristine Sofie Højen
Kl. 14.00–14.30 / Sted: Unge
De to bloggere, som står bag henholdsvis
bloggen Forestillingen om paradis og profilen kshdkboeger på instagram mødes til en
snak om at læse YA, anmelde, have en blog,
være bookstagrammer og generelt bare
være forelsket i bøger. Publikum er velkomne til at deltage i snakken.
Aldersgruppe: Fra 13 år
Gratis, kræver ikke billet
Hvem er det, der tramper på min bro?
Kl. 14.30–15.00 / Sted: Æsken
Kom og oplev fortællingen om de tre Bukke
Bruse, som den udspiller sig på Bukke

Bruse-broen. En børneteaterforestilling om
de tre sultne Bukke Bruse, der skal krydse
broen for at få mad – men bliver stoppet af
en lige så sulten trold!
Aldersgruppe: 3–6 år
Præsenteres i samarbejde med Teaterskolen
Filuren og Børnekulissen
Gratis, kræver ikke billet
Forfatterpanel med Malene Sølvsten,
Boris Hansen og Cecilie Eken
Kl. 14.45–15.15 / Sted: Unge
Kom og mød de populære forfattere, stil
dem spørgsmål og bliv klogere på deres
forfatterskaber.
Aldersgruppe: Unge og voksne
Præsenteres i samarbejde med Gyldendal,
Høst & Søn og Tellerup
Gratis, kræver ikke billet
Malene Sølvsten – Meet and greet
Kl. 15.15–15.45 / Sted: Unge
Kom og mød Malene Sølvsten, få signeret
din bog og tag en selfie med hele Danmarks
ravnemor.
Aldersgruppe: Fra 11 år
Gratis, kræver ikke billet
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Lav din egen Vitello-film
Kl. 10.00–12.00 / Sted: 2017
Du kender sikkert Vitello fra bøgerne, fjernsynet eller biografen, men har du nogensinde
prøvet at lave din egen animationsfilm med
Vitello og hans kammerater? Kom forbi og lav
din egen historie med Vitello – hvilket eventyr
synes du han skal på?
Aldersgruppe: 5–12 år
Præsenteres i samarbejde med Zentropa,
JA-film, Gyldendal, Det Danske Filminstitut
og Viborg Animation Festival.
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Bogblogger Xenia Svensson
– Top ti YA 2017/2018
Kl. 10.30–11.00 / Sted: Unge
Kom og bliv inspireret når bogblogger Xenia Svensson giver sit bud på en top ti over
bedste YA romaner fra 2017/2018. Xenia
Svensson er 25 år og har bogblogget siden
2012 på bloggen Xenias bogblog.
Aldersgruppe: Fra 13 år
Gratis, kræver ikke billet

ALBUS TEMA:
Morten Ramsland læser højt
Kl. 10.30–11.30 / Sted: Scenetrappen
Læn jer tilbage og hør Morten Ramsland
læse højt af sine fantastiske fortællinger for
børn Uhyrlige historier.
Aldersgruppe: Fra 5 år
Gratis, kræver ikke billet
Sport er sjovt – livetegning med Ole
Könnecke
Kl. 10.30–11.30 / Sted: Rampen
Kom og oplev den tyske illustrator Ole Könnecke, når han livetegner for hele familien,
med udgangspunkt i sin seneste billedbog
Sport er sjovt. I Sport er sjovt præsenteres
alverdens forskellige sportsgrene på en
sjov og finurlig måde, og både børn og
voksne kan glæde sig til at blive revet med
af Könneckes legende og farverige univers.
Arrangementet foregår på tysk og moderator Søren Fanø oversætter undervejs.
Aldersgruppe: Fra 3 år
Gratis, kræver ikke billet

På grænsen mellem
gal og normal
Børnelitteratur viser alle sider af barndommen også de svære og tabubelagte. Historier er med til at nuancere billedet af det, der
er svært – uanset om der er tale om skilsmisse, misbrug, tab eller psykisk sygdom.
I Danmark og i norden har vi tradition for
at præsentere børn for det hele liv gennem
litteratur. Børn og unge bliver ikke skånet for
verdens ondskab, men kan lære at forstå det,
der er anderledes – eller opleve det genkendelige i historier, der er fortalt uden løftede
pegefingre og moraliserende pointer.
Flere af forfatterne på Albus har behandlet
temaet om psykisk sygdom i deres forfatterskab. På festivalen kan du opleve to
arrangementer, der på hver sin måde tager
temaet op:
Gunvor Ganer Krejberg – Sirenesang
Se side 9 og 12
Sarah Engell – Fuglemanden
Se Side 6
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Elefanten Carl – Tegneworkshop for de
mindste med Hanne Bartholin
Kl. 10.30–11.30 / Sted: Pusterummet
Kender I elefanten Carl fra Carl-bøgerne?
Nu får børn med hjælp fra deres forældre
mulighed for at tegne deres helt egne sjove
elefanter med illustrator til Carl-bøgerne
Hanne Bartholin. Først skal vi lære at tegne
en elefant og til sidst skal alle tegne deres
helt egen yndlingselefant.
Workshoppen er for de mindste og forældre
skal deltage sammen med deres børn.
Aldersgruppe: Fra 3–5 år
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
LEGO – Lyt og byg
Kl. 10.30–11.30 / Sted: Lille Sal
Kan du mon bygge Vitellos monsterfælde?
Eller bygge en superhelt, som er lige så sej
som Antboy? Vi læser højt og ser hvor gode
vi er til at bygge det vi hører om.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med LEGO
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
24

Hvem er det, der tramper på min bro?
Kl. 11.00–11.30 / Sted: Æsken
Kom og oplev fortællingen om de tre Bukke
Bruse, som den udspiller sig på Bukke
Bruse-broen. En børneteaterforestilling om
de tre sultne Bukke Bruse, der skal krydse
broen for at få mad – men bliver stoppet af
en ligeså sulten trold!
Aldersgruppe: 3–6 år
Præsenteres i samarbejde med Teaterskolen
Filuren, Børnekulissen
Gratis, kræver ikke billet
Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøj – tegneserien om Mira
Kl. 11.00–12.00 / Sted: Udsigten
Rasmus Bregnhøi og Sabine Lemire fortæller
om og tegner deres tegneserie om pigen
Mira. De vil fortælle om tankerne bag
bogserien, og hvad der vil ske i Miras liv i de
næste bøger. Til sidst skal vi tegne Mira. Det
er nemlig slet ikke så svært!
Følg også med i Miras liv på Instagram på:
mira_lemire
Aldersgruppe: Fra 8 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Albus bio
Kl. 11.00–15.00 / Sted: Store Sal
Kom og hyg! Albus bio viser film og du kan
møde alle dine yndlingsfigurer fra børnebøgernes univers. Det endelige program
offentliggøres på aakb.dk/albus 15. oktober.
Aldersgruppe: Fra 5 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Unge forfatterspirer læser op
Kl. 11.30–12.00 / Sted: Unge
Unge forfatterspirer fra Aarhus Billed- og
Medieskole kommer og læser højt af egne
tekster.
Aldersgruppe: Fra 12 år
Gratis, kræver ikke billet
Velkommen til Natteland – Mette Hegnhøj
og Inge Duelund Nielsen
Kl. 11.30–12.00 / Sted: Mødelokale 2
Kom indenfor og lyt og mærk godnathistorier i mørket. Med udgangspunkt i Nannas
Nathistorier og bogen En Prik og en Streg
fortæller Inge Duelund Nielsen og Mette
Hegnhøj ved natlampens skær, og du kan
selv tegne med.

tæller om deres nyeste børne- og ungdomsbøger. Arrangementet er primært målrettet
voksne, men børn er meget velkomne. Nærmere program følger – hold øje med hjemmesiden aakb.dk. Mød blandt andre Turbine,
Gyldendal, Høst og Søn og Step in Books.
Aldersgruppe: Voksne (børn er også velkomne)
Gratis, kræver ikke billet
LEGO – Lyt og byg
Kl. 12.00–13.00 / Sted: Lille Sal
Kan du mon bygge Vitellos monsterfælde?
Eller bygge en superhelt, som er ligeså sej
som Antboy? Vi læser højt og ser hvor gode
vi er til at bygge det vi hører om.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med LEGO
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Aldersgruppe: Fra 3 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
De nyeste bøger
Kl. 11.45–13.45 / Sted: Pusterummet
Kom forbi Pusterummet når forlagene selv for-

YA-Quiz
Kl. 12.30–13.00 / Sted: Unge
Er du Young Adult-ekspert? Kom og test din
viden indenfor YA-genren. Der er præmier
på højkant.
Aldersgruppe: Fra 12 år
Gratis, kræver ikke billet

Villads Fra Valby og Anne Sofie Hammer
Kl. 12.30–13.30 / Sted: Scenetrappen
Kom og mød Villads fra Valbys mor Anne
Sofie Hammer. Hun fortæller om, hvordan
hun fik idéen til Villads fra Valby og læser to
af sine yndlingshistorier højt. Publikum har
mulighed for at stille spørgsmål – om Villads,
om hvordan en bog bliver til, om hvor idéerne kommer fra, eller noget helt fjerde.
Aldersgruppe: Fra 4 år
Gratis, kræver ikke billet
Tegnebattle
Kl. 12.30–14.00 / Sted: Rampen
Gør dig klar til at heppe på din yndlingstegner, når Albus i samarbejde med Billedskolen Horsens lægger scene til en nervepirrende live tegnebattle. Alle er velkomne, og du
kan følge med på storskærm, når de dygtige
illustratorer folder sig ud og kæmper om
at vinde Albus Tegnebattle 2018. Hold øje
med hjemmesiden, hvor vi offentliggør de
deltagende tegnere.
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond og Billedskolen Horsens
Aldersgruppe: Alle
Gratis, kræver ikke billet
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Hvem er det, der tramper på min bro?
Kl. 13.00–13.30 / Sted: Æsken
Kom og oplev fortællingen om de tre Bukke
Bruse, som den udspiller sig på Bukke
Bruse-broen. En børneteaterforestilling om
de tre sultne Bukke Bruse, der skal krydse
broen for at få mad – men bliver stoppet af
en lige så sulten trold!
Aldersgruppe: 3–6 år
Præsenteres i samarbejde med Teaterskolen
Filuren, Børnekulissen
Gratis, kræver ikke billet
Julie M. Day – Grænsen til Trafallas
Kl. 13.00–13.30 / Sted: Unge
Elvere, magi, kærlighed og et fremmed,
magisk land – dette er blot nogle af de
elementer, der bliver sluppet løs i Julies anmelderroste debutroman. Kom og hør Julie
fortælle om de to første bind af fantasy-trilogien: Grænsen til Trafallas – Den halves arv
og Grænsen til Trafallas, del 2 – Skyggen fra
Nord.
Aldersgruppe: Fra 12 år
Gratis, kræver ikke billet
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Lav din egen Vitello-film
Kl. 13.00–15.00 / Sted: 2017
Du kender sikkert Vitello fra bøgerne, fjernsynet eller biografen, men har du nogensinde prøvet at lave din egen animationsfilm
med Vitello og hans kammerater? Kom forbi
Dokk1 og lav din egen historie med Vitello –
hvilket eventyr synes du han skal på?
Aldersgruppe: 5–12 år
Præsenteres i samarbejde med Zentropa,
JA-film, Gyldendal, Det Danske Filminstitut
og Viborg Animation Festival.
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Mød eReolen Go
Kl. 13.00–15.00 / Sted: Udsigten
Kom og mød eReolen Go på festivalen alle
dage. eReolen Go er målrettet børn og tilbyder digitalt litteratur for 7–14 årige. Deltag
i vores sjove konkurrence, vind præmier og
prøv vores app, hvor du kan låne e-bøger
og lydbøger med dit UNI- eller bibliotekslogin. Eller tag en pause i vores hyggelige
lyttehule, hvor du hele dagen kan høre gode
lydbøger.
Aldersgruppe: Alle
Gratis, kræver ikke billet

Velkommen til Natteland – Mette Hegnhøj
og Inge Duelund Nielsen
Kl. 13.30–14.00 / Sted: Mødelokale 2
Kom indenfor og lyt og mærk godnathistorier i mørket. Med udgangspunkt i Nannas
Nathistorier og bogen En Prik og en Streg
fortæller Inge Duelund Nielsen og Mette
Hegnhøj ved natlampens skær, og du kan
selv tegne med.
Aldersgruppe: Fra 3 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

Linette Harpsøe – Exilium og Skæbneløs
Kl. 13.30–14.00 / Sted: Unge
Kom og mød Linette Harpsøe, når hun i
samtale med Eva Munk fortæller om sin
anmelderroste science fiction-trilogi Exilium
og hendes seneste fantasy-udgivelse
Skæbneløs. Linette Harpsøe debuterede
som 26-årig hos forlaget DreamLitt. Hendes
udgivelser henvender sig til alle fantasy-elskere fra ca. 12 år.
Aldersgruppe: Fra 12 år
Præsenteres i samarbejde med Dreamlitt
Gratis, kræver ikke billet

LEGO – Lyt og byg
Kl. 13.30–14.30 / Sted: Lille Sal
Kan du mon bygge Vitellos monsterfælde?
Eller bygge en superhelt, som er lige så sej
som Antboy? Vi læser højt og ser hvor gode
vi er til at bygge det vi hører om.
Aldersgruppe: Alle
Præsenteres i samarbejde med LEGO
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
BogBingo
Kl. 14.00–15.00 / Sted: Scenetrappen
I BogBingo gælder det om at lytte godt
efter! Vi læser en historie højt, og I skal finde
ordene på jeres bingo-plade. Der er præmier på højkant.
Aldersgruppe: 6–10 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Lene Kaaberbøl: Om hekse, monstre og
børn med specielle evner
Kl. 14.00–15.00 / Sted: Udsigten
Er du vild med Vildheks? Og kender du
Skammerens datter, Dina? Her kan du møde
forfatteren bag Danmarks mest populære
fantasy-serier, Lene Kaaberbøl, der fortæller
om sine elskede romanfigurer og arbejdet

som forfatter. Hør Lene læse højt af den
nyligt filmatiserede Vildheks og vær klar til at
få signeret din yndlingsbog.
Moderator: Trine May
Aldersgruppe: Fra 10 år
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus

de tre sultne Bukke Bruse, der skal krydse
broen for at få mad – men bliver stoppet af
en lige så sulten trold!
Aldersgruppe: 3–6 år
Præsenteres i samarbejde med Teaterskolen
Filuren, Børnekulissen
Gratis, kræver ikke billet

Monstertegnestue med Kamila Slocinska
og Cato Thau-Jensen
Kl. 14.00–15.00 / Sted: Pusterummet
Hvordan ser dit monster ud? Har det pels,
fem øjne eller måske hugtænder?
En workshop med illustratorerne Cato
Thau-Jensen og Kamila Slocinska, hvor
store som små kan tegne deres helt eget
monster, og derefter give det et navn, et
hjem og en historie.
Aldersgruppe: Familier med børn fra 6 år
Præsenteres i samarbejde med Statens
Kunstfond
Gratis, billet påkrævet via aakb.dk/albus
Hvem er det, der tramper på min bro?
Kl. 14.30–15.00 / Sted: Æsken
Kom og oplev fortællingen om de tre Bukke
Bruse, som den udspiller sig på Bukke
Bruse-broen. En børneteaterforestilling om
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Biblo
Online biblioteksfællesskab for
7–13-årige – nu hoppet ud af skærmen og
ind på Albus
Fredag, lørdag og søndag – hele dagen /
Sted: Udsigten

Besøg Biblos fire hjørner
Tegnehjørnet: Tegn verden og upload din
tegning til biblo.dk. Så du har chancen for
at vinde.
Quizhjørnet: Vi udfordrer din viden om
bøger, film, spil og musik hver time. En ægte
Biblo-udfordring. Tør du tage den? Der er
bøger på højkant
Læsehjørnet: Dyk ned i en bog og tjek ind i
en anden verden for en stund. Spørg gerne
om bøgerne og få gode råd til, hvad du kan
læse næste gang!
Skrivehjørnet: Kan du forfatte en gribende
historie på meget få ord? Skriv en lynhistorie – vi hjælper dig med at uploade den på
biblo.dk. Du kan vinde en bog.
Aldersgruppe: Fra 7 år
Biblos univers på biblo.dk
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Hvad kan du ellers
opleve på Albus?
Albus er meget mere end mødet med kendte forfattere og illustratorer! Rundt omkring
på Dokk1 venter spændende oplevelser,
som du ikke skal bestille billet til. Hvad skal
du tjekke ud? Her er et bud:
• Gå på opdagelse i den interaktive udstilling Heltemod og hamskiftere og bliv
klogere på runeskrift og vikingetid.
• Besøg Vitellos univers, hvor du kan hilse
på den frække knægt, lære at tegne din
egen Vitello-historie – og måske fortælle
din egen uartige historie i Vitellos skriftestol.

• Se udstillingen af børns kreative historier
fra konkurrencen 500 ord med illustrationer af elever fra Visuel HF i Viborg
• Besøg boghandleren på Torvet
• Klæd dig ud som gedebuk og leg på
Bukke-bruses bro
• Quiz med eReolenGO
• Bliv en af Bogtroldmandens lærlinge
• Byg en fortælling i LEGO
• Besøg Bogbussen fra Flensborg
• Se teaterforestillingen Midtimellem og
få svar på om hanekyllingen hører til på
Jorden eller i himlen. Forestillingen spilles
af børnebibliotekarerne Karl Fischer og
Susanna Christensen fra Dansk Centralbibliotek flere gange i løbet af fredag

Young
Adults
Program for alle dem, der elsker Young
Adult litteratur, Fantasy og Sci-Fi
Programmet byder på både store navne,
up coming forfattere og bogbloggere,
som giver tips til din næste læseoplevelse.
Programmet er lavet i samarbejde med
blandt andet bogbloggere.

Lørdag 3.11

Søndag 4.11

10.30–11.00 
Pernille L. Stenby
Inkarnation / side 18
11.00-11.30 
Bogblogger Eva Munk
Om at bogblogge / side 18
11.30–12.30 
Teri Terry
Welcome to the dark side /
side 19
12.30–13.00 
Teri Terry
Meet and greet / side 20
13.00–14.00 
Mette Vedsø i samtale med
Søren Fanø
Heste, kærlighed og barndommens skyggesider / side 20
14.00–14.30 
Bogbloggerne Line Dalbro
Schaumann og
Kristine Sofie Højen / side 22
Bogblogging og bookstagram
14.45–15.15 
Forfatterpanel med Malene
Sølvsten, Boris Hansen og
Cecile Eken / side 22
15.15–15.45 
Malene Sølvsten
Meet and greet / side 22

10.30–11.00 
Bogblogger Xenia Svensson
Top ti YA 2017/2018 / side 23
11.30–12.00 
Unge forfatterspirer
læser op / side 24
12.30–13.00 YA-Quiz / side 25
13.00–13.30 
Julie M. Day
Grænsen til Trafallas / side 26
13.30–14.00 
Linette Harpsøe
Exilium og Skæbneløs / side 26
14.00–15.00 
Lene Kaaberbøl
Om hekse, monstre og børn
med specielle evner / side 27
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Fredag for formidlere
Albus er ikke kun for børn og deres forældre. Albus er også for fagpersoner og
andre, hvis hjerter banker for formidling af
børnelitteratur.
Fredag 2. november har vi sammensat et
program, hvor formidling af børnelitteratur
er i fokus. Der er både arrangementer kun
for fagpersoner, men også arrangementer,
hvor man deltager sammen med skoler.
Se vores forslag til en dag for formidlere
herunder:
Heltemod og hamskiftere
Udstilling og workshop inspireret af Josefine
Ottesens vikingesagn / side 6 og 11
Pecha Kucha – Inspirer os!
Otte nye veje til formidling af børnelitteratur
/ side 16
Morten Ramsland og Louise E.
Krogsgaard
Det helt særlige ved fortællinger / side 14
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Catarina Sobral og Søren Jessen
Kafka i billeder / side 17
Hanne Kvist
Dyr med pels – og uden / side 11
Gunvor Ganer Kreiberg
Sirenesang, byvandring i
Aarhus midtby / side 9 og 12
Camilla Hübbe og Rasmus Meisler
NORD, et nybrud indenfor
digital litteratur / side 11

Børnelitteraturen udvider!
Seminar
1. november 2018
på Dokk1
Er der plads til alle i børnelitteraturen, og
hvor har børnelitteraturen hjemme? I og
omkring børnelitteraturen tematiseres
migration, etnicitet og rejser, mens fortællingerne selv bevæger sig på tværs af medier
og platforme.
Center for Børns Litteratur og Medier,
Aarhus Universitet og Albus International Festival for Børnelitteratur inviterer til
tværfagligt seminar for formidlere, forfattere,
studerende, illustratorer, forskere og andre
interesserede.
Oplægsholderne er dagsordensættende
formidlere, forfattere, illustratorer og forskere fra ind- og udland.
Pris kr. 650, studerende kr. 100. Tilmelding
senest den 22. oktober via https://billet.
aarhus.dk/aakb/Seminar/
eller på bbi@aarhus.dk og opgive EAN
nummer, så sender vi en faktura.

Program
09.30–10.00 Ankomst og kaffe
10.00–10.10 Velkomst ved Anita Brask Rasmussen og Nina Christensen
10.10–10.55 Professor Philip Nel, Kansas State University:
Why Adults Refuse to Admit Racist Content in the Books They Love
10.55–11.20 Hanna El Gourfti, Bibliotekscenter for integration,
Det Kongelige Bibliotek:
Formidling af Børnelitteratur til alle: Verdensbiblioteket.dk
11.20–11.40 Pause
11.40–12.15 Josef Yohannes, forfatter og tegneserieskaber
Om The Urban Legend www.theurbanlegendcomics.com
12.15–13.00 Frokost
13.00–13.30 Anna Karlskov Skyggebjerg:
Form og indhold i børnelitteraturkritik
13.30–14.20 Professor Anna Nordenstam, Göteborg Universitet:
Pippis arvtagere – om køn og identitet i svenske
(feministiske) tegneserier
14.20–14.40 Kaffe
14.40–15.10 Forfatter Mette Eike Neerlin i samtale med Anita Brask Rasmussen:
Interview om forfatterskabet
15.10–15.40 Kamila Slocinska i samtale med Nina Christensen:
Interview om illustratorskabet
15.40–16.00 Dagens overraskelse!
>
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Om oplægsholderne
Philip Nel er professor i børnelitteratur
ved Kansas State University og dagsordensættende international forsker. Philip Nel
lægger vægt på at kombinere forskning,
formidling og aktiv deltagelse i samfundsdebatter. Han vil tale med udgangspunkt i sin
seneste bog Was the Cat in the Hat Black?
(Oxford University Press 2017).
Hanna El Gourfti har læst Informationsvidenskab og Kulturformidling og er uddannet bibliotekar. Til daglig arbejder hun med
indkøb, katalogisering og formidling på
Bibliotekscenter for integration, herunder
projekter relateret til Verdensbiblioteket.dk.
Tidligere har hun arbejdet for KVINFO, været aktiv i mentorprojekter hos Foreningen
Nydansker, og har bl.a. bidraget til forskellige mangfoldigheds og kulturprojekter, som
den årlige Salaam Shalom Festival, der er en
endagsfestival i København.
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Josef Tzegai Yohannes har rødder i Eritrea, men er født i Danmark og flyttede til
Norge, da han var 9. Han har studeret statskundskab og menneskerettigheder, og har
bl.a. arbejdet som lærer og er ambassadør
for The Nelson Mandela Foundation i Norge. Han skabte serien om superhelten The
Urban Legend i samarbejde med tegneren
Steve Baker, og den er foreløbig oversat til
engelsk, spansk, japansk og tigrinja (tales i
Eritrea). Læs mere på:
www.theurbanlegendcomics.com
Anna Karlskov Skyggebjerg er lektor med
speciale i børns fiktionslæsning ved Aarhus
Universitet. Hun har bl.a. forsket i og skrevet
om danske fantastiske fortællinger for børn,
historiske romaner for børn og børnelitterære tekster i danske læremidler til danskfaget.
Desuden har hun bl.a. siddet i juryen for
Blixen-prisen og er anmelder af børnelitteratur ved Weekendavisen.

Anna Nordenstam er professor i litteraturvidenskab ved Göteborgs Universitet.
Hun forsker særligt i børnelitteraturhistorie,
litteratur og køn, samt litteraturdidaktik. Hun
er forfatter og medforfatter til en række udgivelser, bl.a. oversigtsværket Från om fabler
till manga: Litteraturhistoria och didaktiska
perspektiv på barn och ungdomslitteratur,
og har senest skrevet artikler om bl.a. letlæsningsbøger og normkritiske billedbøger.
Mette Eike Neerlin er forfatter til en række
roste og romaner og billedbogstekster,
herunder romanen Hest, hest, tiger, tiger
(2015) og billedbogsteksterne Historien
om Ib Madsen (2013) og Historien om
Hardy (2017) Mette Eike Neerlin har gået
på Forfatterskolen for børnelitteratur og for
Hest, hest, tiger, tiger modtog hun i 2015
Skriverprisen og i 2016 Kulturministeriets
forfatterpris for børne- og ungdomsbøger.

Kamila Slocinska er uddannet på Danmarks
Designskole og Glasgow School of Art, og
har siden sin billedbogsdebut i 2011 illustreret over femten billedbøger og digitale
fortællinger, bl.a. den prisbelønnede digitale fortælling Wuwu (2014, tekst af Merete
Pryds Helle) og senest Tomat (2018, tekst af
Mette Eike Neerlin). Hendes illustrationer er
udkommet i hele verden, herunder Tyskland,
Sverige, Norge og Kina.
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ALBUS TEMA:

Åbne grænser mod verden
Albus er en international litteraturfestival for
børn og unge, hvor du kan møde forfattere
og illustratorer fra hele Europa, ikke kun de
allerede kendte, men også nye ansigter.
Navne, hvis værker endnu ikke findes på
dansk.
Historier fortælles forskelligt fra land til land
og tegnernes stil varierer fra tradition til
tradition – og den forskellighed vil vi gerne
hylde på Albus.
Oplev blandt andre en norsk tegneseriesucces, en prisbelønnet portugisisk tegner og
en verdenskendt engelsk sci-fi stjerne.
Sofia Nordin / Se side 14
Mårten Melin / Se side 11
Teri Terry / Se side 19
Ole Könnecke / Se side 23
Catarina Sobra / Se side 9
Josef Yohannes / Se side 12

Albus festival er støttet af
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Tak til alle vores samarbejdspartnere
Børn og Unge, Aarhus Kommune

Aarhus Billed- og Medieskole

DreamLitt

Bibliotekerne i:
Lemvig, Holstebro, Herning, Horsens, Skive,
Silkeborg, Syddjurs, Randers, Viborg, IkastBrande, Ringkøbing-Skjern, Favrskov

Turbine

Høst og Søn

Zentropa

Step in Books

Visuel HF i Viborg
Center for Børns Litteratur og Medier,
Aarhus Universitet

Flensborg Bibliotek

Dansk Forfatterforening

Skæring skole

Biblo

Filuren Teaterskole

Gyldendal
Filmby Aarhus
Danmarks Radio
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TORSDAG 1. NOVEMBER
Rampen

Store Sal

Lille Sal

Udsigten

Pusterummet

Børnelab

Gong

Scenetrappen

09.00

Fuglemanden

09.30

Børnelitteraturen
udvider

09.45

Til kl.
16.00

10.00

Alfepigen
Mirjas store følelser
Mis med
de blå
øjne
Pigen der
kunne
flyve

Mød eReolenGO

Åbning
af Albus
Festival
Ø

11.15

Mis med
de blå
øjne
Om gys og
spænding

11.30

Pigen der
kunne
flyve

Monster
show

Hvem
vil være
litterær?
Den store
finale

Kæmpe
kæmpe
stor, lille
lille bitte

12.30

13.00

Ude af
huset

Robotterne
kommer

11.00

12.00

2017området

Heltemod
og hamskiftere

09.15

10.30

Makerspace

Lav din
egen Vitello-film
Børnedebat: Det
handler
om penge

Til kl.
14.30

Sirenesang
i Aarhus
midtby
Om at skrive gys og
spænding

FREDAG 2. NOVEMBER
Rampen

Store Sal

Lille sal

Udsigten

Pusterummet

Børnelab

Gong

Scenetrappen

09.00

NORD

Leg med
rim og
sprog

Dyr med
pels – og
uden

Superhelte
workshop

Tegn Tossetøsen fra
Smørhullet

Skriv en
lynhistorie
med Biblo

10.15

Mød eReolenGO

Orlaprisen
2018

11.30

Uhyrlige
Historier

Bogtroldmandens
lærlinge

Bogtroldmandens
lærlinge

Stop motion-film

Et sekund
ad gangen

Ravnenes
Hvisken

12.00

Inspirer os

Lortetegninger

Fortælling
om fortællinger

Skriv en
lynhistorie
med Biblo

Bogtroldmandens
lærlinge

Skæv krimi
og syret
gys

13.00
13.30

14.00

Mødelok. 2

Uhyggeligt
sjovt og på
grænsen
til en
anden dimension

10.00

12.30

2017området

Ude af
huset

Mødelok.1

Sirenesang
i Aarhus
midtby

Poetry
slam

Heltemod
og hamskiftere

09.30

11.00

Makerspace

Albus
booktalk
Myredrenge, faldne
engle og
grusomme
dæmoner

Eventyret
om Fjeren
og Rosen

Samtale
om Kafka i
billeder

LØRDAG 3. NOVEMBER
Rampen
10.30

Store Sal

Nomerne
kommer

Lille Sal

Udsigten

LEGO – Lyt
og byg

Pusterummet

Børnelab

Gong

Hvem er
det der
tramper på
min bro?

11.30

Scenetrappen

2017området

Ib og Betty

11.00

12.00

Æsken

Bogtroldmandens
lærlinge

Skriveworkshop

Pernille L.
Stenby

Teri Terry –
Welcome
to the dark
side …
Mød
Vitellos
far

LEGO – Lyt
og byg

De nyeste
bøger

Lav en
kæmpebog
Teri Terry –
Meet and
greet

13.00

Heste,
kærlighed
og barndommens
skyggesider

13.30

14.30

Unge

Bogblogger Eva
Munk

12.30

14.00

Mødelok. 2

LEGO – Lyt
og byg

Hvem er
det der
tramper på
min bro?

Mød eReolenGO

Bette og
Bjerg

Fantastiske
Fugle

500 ord
Præmieoverrækkelse

Line D.
Schaumann og
Kristine S.
Højen
Hvem er
det der
tramper på
min bro?

14.45

Forfatterpanel

15.15

Malene
Sølvsten –
meet and
greet

SØNDAG 4. NOVEMBER
Rampen

Store Sal

Lille Sal

Udsigten

Pusterummet

Æsken

Gong

Scenetrappen

10.00

10.30

2017området

Sport er
sjovt

LEGO
Lyt og byg
Albus Bio

Elefanten
Carl
Tegneserien om
Mira

Morten
Ramsland
læser højt

Top ti YA
2017/2018

Hvem er
det der
tramper på
min bro?

11.30

Velkommen til
Natteland

11.45
LEGO – Lyt
og byg

Villads Fra
Valby

Tegnebattle

YA-quiz

13.00

14.00

14.30

Unge forfatterspirer
læser op

De nyeste
bøger

12.00

13.30

Unge

Lav din
egen Vitello-film

11.00

12.30

Mødelok. 2

Hvem er
det der
tramper på
min bro?

Mød eReolenGO

Lav din
egen Vitello-film

LEGO – Lyt
og byg

Julie M.
Day

Velkommen til
Natteland
Om hekse,
monstre
og børn
med
specielle
evner

Monstertegnestue

BogBingo

Hvem er
det der
tramper på
min bro?

Linette
Harpsøe

Praktisk information
Billetter
Der vil være særskilte billetter til de
forskellige arrangementer. Alle arrangementer for børn og familier er gratis men
de fleste kræver tilmelding. Billetter kan
bookes via www.aakb.dk.
Der vil også være åbne arrangementer,
der ikke kræver billet.
Torsdag og fredag er særligt målrettet
skoler, og det er både muligt at booke
klassebillet til hele klassen. Vi har desuden

Albus
International Festival for
Børnelitteratur 2018

Anne Byriel Christensen
Britta Bitsch
Lise Kabel
Sif Lüscher Rauff

ISBN 978-87-89860-35-0
Aarhus Kommunes
Biblioteker 2018
www.aakb.dk
Redaktion
Louise Andersen
Mette Rabæk Poulsen

Illustrationer
Kamila Slocinska
Grafisk design
ITK / Thomas Kallmoes
Vestergaard
www.aakb.dk/albus

indført et No Show Fee – et gebyr på
udvalgte arrangementer, som kun betales,
hvis klassen ikke møder op som aftalt eller
ikke melder fra senest en uge før.

Afmelding af billetter
Har du tilmeldt dig et gratis arrangement,
har du mulighed for selv at afmelde din
billet, hvis du bliver forhindret i at møde
op – til glæde for andre, der står på venteliste og gerne vil deltage.

Påmindelser
Vi sender påmindelser ud per mail til alle
tilmeldte, og også per sms til arrangementer med no show fee.

Facebook
Hold øje med Albus’ Facebook, hvor vi
annoncerer de seneste nyheder. Her vil du
også kunne læse om eventuelle ændringer i programmet.

