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Aarhus Bibliotekerne glæder sig til at byde skoleklasser 
indenfor på Dokk1 til årets Albus Festival for Børnelitteratur 
den 17. og 18. november. Årets tema for festivalen er  
Mig i verden og rummer arrangementer om at høre til og 
passe ind – i familien, blandt vennerne, i sin krop og i en 
foranderlig verden.

I programmet finder i forfatteroplæg, kreative workshops, 
konkurrencer og teater – alt sammen med udgangspunkt 
i litteraturen. Vi har særligt fokus på at vores program 
skal engagere og involvere børn og give dem værdifulde 
oplevelser med litteratur.

Vi glæder os til at se jer!

Forberedelse
De bedste forfattermøder er dem, hvor eleverne møder 
forberedte op. Vi har derfor så vidt muligt valgt bøger, der 
kan lånes ved Center for Læring eller på eReolen GO, hvor 
eleverne kan låne med UNI login. Læs mere om forventninger 
til forberedelse under de enkelte arrangementer.

Oplevelser på Dokk1
Dokk1 vil være klædt på til fest, og der vil være åbne 
aktiviteter og udstillinger i huset, som I kan opleve før eller 
efter jeres arrangement. I dette skoleprogram finder I en 
række arrangementer, som I kan tilmelde jer, og I er velkomne 
til at blive lidt længere og opleve festivalen.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os på albus@aarhus.dk med 
eventuelle spørgsmål 

Albus Festival for skoler 2022

Illustration og design: Kamila Slocinska / Thomas Kallmoes Vestergaard 



Albus Festival er fire dage med litteraturoplevelser for både 
skoler, familier og formidlere. Det fulde program er klar til 
efteråret, så følg Albus Festival på Facebook og Instagram og 
hold øje med hjemmesiden. 

Albus arbejder året rundt med at skabe aktiviteter, der kan 
styrke børns læselyst på forskellige måder og som kulminerer 
under festivalen. Det gælder f.eks.:

 � Læsekonkurrencen Hvem vil være litterær for 5. klasser – 
her afholder vi den store regionale finale under Albus

 � Skrivekonkurrencen 500 ord, hvor de nominerede hyldes 
og vinderne kåres under festivalen.

 � Læseambassadørerne, som hele året anbefaler litteratur 
til andre børn og er en aktiv del af arbejdet med Albus 
Festival.

 � Orlaprisen, som uddeles under Albus, men hele året 
formidler ny dansk litteratur med hjælp fra børn i hele 
landet.

 
Seminar for lærere, bibliotekarer og formidlere
Den 17. november afholder vi seminar for alle med 
en interesse i børnelitteratur. Seminaret præsenteres i 
samarbejde med Center for Børns Litteratur og Medier på 
Aarhus universitet. Mere information følger.

Albus Festival præsenterer



Bookcamps for skoleklasser
Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi 
arbejder med bogen, inden de møder forfatteren til Albus 
Festival. Litteraturarbejdet på biblioteket indeholder 
oplevelseslæsning, en kreativ opgave, og derudover 
formulerer eleverne spørgsmål til forfatterbesøget. 

Der er tilknyttet læsebootcampforløb til følgende  
arrangementer:
Happy Happy af Mette Vedsø (På Dokk1)
Gro af Adam O. (På Dokk1)
Frankenstein af Kenneth Bøgh Andersen (På Dokk1)
Vulkan af Zakiya Ajmi (På Dokk1)
Byttedyr af Lise Villadsen (På Dokk1)
De mærkelige børns klub af Petra Soukupová (På Dokk1)
Ulveland af Anne Mette Gravgaard (På Gellerup Bibliotek)
Tarantino Roadtrip af Kathrine Assels (På Solbjerg Bibliotek)

Læs mere om arrangementerne her i programmet.

Tilmelding bookcamp: 
send en mail til albus@aarhus.dk

Albus i hele Aarhus
Albus Festival vil gerne give så mange klasser som muligt 
muligheden for at deltage i festivalen. Derfor præsenterer 
vi forfatterarrangementer både på Dokk1 og nogle af de 
øvrige biblioteker i Aarhus Kommune: Bavnehøj Bibliotek, 
Beder Bibliotek, Gellerup Bibliotek, Harlev Bibliotek, Risskov 
Bibliotek, Solbjerg Bibliotek, Trige Bibliotek og Åby Bibliotek.
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0.–3. klasse
Leg med sproget
Leg med sproget
Lille træ
Lydkompasset
Lydkompasset 
Villads fra Valby 
Villads fra Valby / Trige Bibliotek
Lydbanko 
Byg og lyt 
Kreativ workshop
Oplevelsesudstilling Ø

4.–6. klasse
Det store Orlashow 
Dit helt eget Albusien 
Fiskepigen / Harlev Bibliotek
Hvem vil være litterær 
Sirenesang i Aarhus midtby (torsdag) 
Sirenesang i Aarhus midtby (fredag) 
Natblomst 
Albus booktalk 
Albus booktalk 
Ulveland 
Stian Holes fantastiske verden 
Fiskepigen: motion capture (torsdag)
Fiskepigen: motion capture (fredag) 
Happy Happy
Gro
Skriveworkshop: Den mystiske kuffert 
500 ord

7.–9. klasse
Tarantino roadtrip
Frankenstein genfortalt 
Frankenstein genfortalt / Åby Bibliotek
De mærkelige børns klub  
Vulkan 
Vulkan / Bavnehøj Bibliotek
Byttedyr 
A

Oversigt Links til omtale



0.– 3. klasse
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Leg med sproget

Forfatter: Lotte Salling

Klassetrin: 0. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 9.30–10.15

Sted: Dokk1, Æsken

Beskrivelse: 
I denne workshop inddrager Lotte Salling børnene i legende 
aktiviteter omkring sprog og skriftsprog. Vi rimer sammen, 
hører små eventyr, leger alfabetlege og tramper remser til 
musik. Bl.a. ud fra bøgerne Hoved&hale, Ka’meler grine, 
Alfabet atlet, Rems og hop og Aktive fortællinger.

Forberedelse: 
Børnene skal have fået læst højt fra en bog af Lotte Salling.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Leg med sproget

Forfatter: Lotte Salling

Klassetrin: 0. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 11.00–11.45

Sted: Dokk1, Æsken

Beskrivelse: 
I denne workshop inddrager Lotte Salling børnene i legende 
aktiviteter omkring sprog og skriftsprog. Vi rimer sammen, 
hører små eventyr, leger alfabetlege og tramper remser til 
musik. Bl.a. ud fra bøgerne Hoved&hale, Ka’meler grine, 
Alfabet atlet, Rems og hop og Aktive fortællinger.

Forberedelse: 
Børnene skal have fået læst højt fra en bog af Lotte Salling.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Lille træ

Forfatter: Jacinta Madsen

Målgruppe: 0. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 10.00–11.00

Sted: Risskov Bibliotek

Beskrivelse: 
Kreativ workshop, hvor Jacinta Madsen sammen med børnene 
tegner, klipper og fortæller.
Det er forår, og Lille Træ skal lige til at springe ud, da en lille 
pige kommer springende gennem skoven. Hun hiver Lille Træ 
op af jorden og tager det med hjem, så de kan bo sammen 
i byen. Pigen er fuld af gode idéer og gør alt, for at Lille Træ 
skal have det godt. Men Lille Træ sygner mere og mere hen. 
Hvad er der galt med Lille Træ?

Forberedelse: 
Børnene skal have fået læst højt fra Lille træ

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Lydkompasset

Facilitator: Lydskab

Klassetrin: 0.–1. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 9.30 –10.15

Sted: Dokk1, Lille sal

Beskrivelse: 
En elektroakustisk teateroplevelse. Med en personlig højtaler 
tæt på kroppen, føres børnene på en lytterejse tilbage i 
farmors minder hvor katte leger fangeleg mellem børnene, 
luftpandekager flyver rundt i rummet, stemmer fra fortiden 
stikker af, og vi må ud på havet, ind i hekseskoven, og helt 
tilbage til stilheden før vi finder ud af, at minderne er inde i os 
selv, og vi ikke skal være bange for at sætte dem fri.

Forberedelse: 
Tal med klassen om, hvad det er de skal ind og opleve.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Lydkompasset

Facilitator: Lydskab

Klassetrin: 0.–1. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 11.00–11.45

Sted: Dokk1, Lille sal

Beskrivelse: 
En elektroakustisk teateroplevelse. Med en personlig højtaler 
tæt på kroppen, føres børnene på en lytterejse tilbage i 
farmors minder hvor katte leger fangeleg mellem børnene, 
luftpandekager flyver rundt i rummet, stemmer fra fortiden 
stikker af, og vi må ud på havet, ind i hekseskoven, og helt 
tilbage til stilheden før vi finder ud af, at minderne er inde i os 
selv, og vi ikke skal være bange for at sætte dem fri.

Forberedelse: 
Tal med klassen om, hvad det er de skal ind og opleve.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Villads fra Valby

Forfatter: Anne Sofie Hammer

Klassetrin: 1.–2. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 11.00–12.00

Sted: Dokk1, Scenetrappen

Beskrivelse: 
Anne Sofie Hammer læser højt og fortæller om Villads fra 
Valby. Hvordan opstod idéen til at skrive om den livlige dreng 
fra Valby – og hvad er der sket siden den første Villads-bog? 
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og få en 
snak med Anne Sofie.

Forberedelse: 
Klassen skal på forhånd have læst en bog om Villads fra Valby.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Villads fra Valby

Forfatter: Anne Sofie Hammer

Klassetrin: 1.–2. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. Nov. Kl. 10.00–11.00

Sted: Trige kombibibliotek

Beskrivelse: 
Anne Sofie Hammer læser højt og fortæller om Villads fra 
Valby. Hvordan opstod idéen til at skrive om den livlige dreng 
fra Valby – og hvad er der sket siden den første Villads-bog? 
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og få en 
snak med Anne Sofie.

Forberedelse: 
Klassen skal på forhånd have læst en bog om Villads fra Valby.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Lydbanko: General Brushane og  
den lille klæbeånd

Klassetrin: 1.–2. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17.nov. Kl. 10.00–10.45

Sted: Dokk1, Mødelokale 2

Beskrivelse: 
Kom og spil lydbanko og mød Far Genfærd og den lille 
klæbeånd i det specialdesignede lydbankospil af Cato 
Thau-Jensen.
Børnene præsenteres for en interaktiv litteraturoplevelse, hvor 
lyd, billede, tekst og handling kædes sammen.
Vi skal lytte til den sjove og lidt uhyggelige historie, mens vi 
hører lyde og finder dem på bankoplader.

Forberedelse: 
Ingen

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Byg og lyt – Vitello historier

Facilitator: Aarhus Bibliotekerne og eReolen GO 

Klassetrin: 2.–3. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 09.30–11.30 

Sted: Dokk1, Rampen

Beskrivelse: 
Rampen er spækket med Lego og høretelefonerne ligger klar, 
når klasser inviteres til at bygge scener fra en Vitello-historie.
Alle får høretelefoner på og lytter til den samme bog, mens de 
klassevis bygger en scene fra bogen i Lego. Det er både sjovt 
og udfordrende at samarbejde, når man har høretelefoner på. 
Eleverne har ca. 1,5 time til at bygge deres scene, og der vil 
være andre klasser, som bygger imens. Efterfølgende skal hver 
klasse så præsentere det de har bygget for de andre klasser.

Forberedelse: 
Tal med klassen om lydbøger. Hvordan er det at lytte til en 
lydbog i forhold til at få læst højt eller selv at læse? 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Kreativ workshop

Illustrator: Cato Thau-Jensen

Klassetrin: 3. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 9.45–11.45 (inkl. pause)

Sted: Dokk1, Børnelab

Beskrivelse: 
Illustrator Cato Thau-Jensen og eleverne fortolker temaet Mig 
i verden i en kreativ workshop. Sammen skaber de et stort 
fælles kunstværk. Cato Thau-Jensen vil hen over festivalen 
arbejde videre på børnenes idéer og kreationer og færdig-
gøre værket.

Forberedelse: 
Klassen skal på forhånd have læst en billedbog illustreret af 
Cato Thau-Jensen. F.eks. Frank mig her.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse
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Oplevelsesudstilling ’Ø’

I samarbejde med BIBIANA Danmark

Klassetrin: 0.–3. klasse

Tidspunkt: Åben under hele festivalen

Sted: Dokk1, Udsigten

Beskrivelse: 
Gå på opdagelse i den fine udstilling ’Ø’, baseret på Anna 
Jacobina Jacobsens ordløse billedbog af samme navn.  
I udstillingen kan du fordybe dig i de fantastiske illustrationer 
af Anna Jacobina Jacobsen præsenteret i en verden af 
træer, voluminøse blomster, en spejlsø og havfruehaler i alle 
størrelser. Udstillingen folder Jacobinas udtryksfulde og sarte 
streg ud i en indlevende og sansemættet verden.

Forberedelse: 
Klassen skal på forhånd have læst billedbogen ’Ø’ af Anna 
Jacobina Jacobsen. Bogen kan lånes ved Center for Læring 
eller på biblioteket.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-0-3-klasse


4.–6. klasse
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Det store Orlashow

Vært: Jonas Madsen

Klassetrin: 3.–6. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 12.00–13.00

Sted: Dokk1, Rampen

Beskrivelse: 
Der bliver fest, farver og højt humør, når årets Orlapriser 
uddeles ved dette store award-show. Publikum skal gætte og 
dyste mod hinanden – og selvfølgelig også tiljuble vinderne 
af børnenes egen bogpris, Orlaprisen. Forinden skal I 
selvfølgelig huske at stemme til Orlaprisen, så I er med til at 
bestemme, hvem der løber med præmierne. 

Forberedelse: 
Stem til Orlaprisen fra 7. okt. til 7. nov. på Orlaprisen.dk

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse


20 ALBUS / PROGRAM FOR SKOLER 2022 

Dit helt eget Albusien 

Forfatter/illustrator: Annie Bahnson og Kamila Slocinska

Klassetrin: 4. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 9.30–12.30

Sted: Børnelab og Pusterummet

Beskrivelse: 
Der bor mange sjove, skæve og skøre karakterer i Albusien. 
På denne workshop skal I finde ud af, hvem de er, hvad de kan 
lide, hvem de er venner med, og hvad deres historie er. De 
historier, I skriver bliver efterfølgende redigerede og kommer 
med i vaskeægte Albusien bog.

Forberedelse: 
Undersøg gerne Annie Bahnson og Kamila Slocinskas 
forfatterskab og se de sjove væsner på aakb.dk/Albus

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Fiskepigen

Forfatter: Søren Jessen

Klassetrin: 5. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 10.00–11.00 

Sted: Harlev Bibliotek

Beskrivelse: 
En pige passer på sin lillebror Frede, der ikke er helt normal. 
Imens raser en voldsom storm, der har oversvømmet alt, 
undtagen deres hus på bakken. De venter på, at deres mor 
og far skal komme hjem. Mens dagene går, fortæller pigen 
historier om dinosaurer og fisk, og om fiskepigen, der er 
bedste ven med alle havets dyr. Udenfor bliver stormen værre.

Forberedelse: 
Klassen skal have læst Fiskepigen. Den kan lånes ved Center 
for Læring eller læses på eReolen GO.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Hvem vil være litterær?  
Den store finale!

Quizmaster Mikkel Gammelgaard og Steen Nielsen

Klassetrin: 5. klasse (men andre er velkomne til at kigge med)

Tidspunkt: Torsdag 17. november kl. 10.00–11.00

Sted: Rampen

Beskrivelse: 
Finalisterne i litteraturquizzen Hvem vil være litterær? 
dyster på viden i 12 forskellige bøger. Det bliver festligt og 
nervepirrende. 
Hvem vil være litterær er en konkurrence for 5. klasser, og i 
finalen mødes elever fra hele regionen for at kæmpe om titlen 
som årets vinder samt bogpræmier og forfatterbesøg.  

Forberedelse: 
Deltagende klasser er forberedte. Tilskuere er velkomne. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Sirenesang i Aarhus midtby

Forfatter: Gunvor Ganer Krejberg

Klassetrin: 5.–6. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 10.00–11.00

Sted: Vandring i Aarhus midtby.  
Mødested ved Informationen på Dokk1.

Beskrivelse: 
Gunvor Ganer Krejberg tager eleverne med på en byvandring, 
hvor en utrolig historie udspiller sig bag byens facader. Sire-
nesang foregår i hjertet af Aarhus, og i løbet af gåturen bliver 
de geografiske omgivelser væsentlige brikker i den uhygge-
lige fortælling om drengen Jonas og den besynderlige pige 
Zharafinra. 

Forberedelse: 
Klassen skal have orienteret sig i Gunvor Ganer Krejbergs 
forfatterskab. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Sirenesang i Aarhus midtby

Forfatter: Gunvor Ganer Krejberg

Klassetrin: 5.–6. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 10.00–11.00

Sted: Vandring i Aarhus midtby.  
Mødested ved Informationen på Dokk1.

Beskrivelse: 
Gunvor Ganer Krejberg tager eleverne med på en byvandring, 
hvor en utrolig historie udspiller sig bag byens facader. Sire-
nesang foregår i hjertet af Aarhus, og i løbet af gåturen bliver 
de geografiske omgivelser væsentlige brikker i den uhygge-
lige fortælling om drengen Jonas og den besynderlige pige 
Zharafinra. 

Forberedelse: 
Klassen skal have orienteret sig i Gunvor Ganer Krejbergs 
forfatterskab. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Natblomst

Forfatter: Cecilie Eken

Klassetrin: 5.–6. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 11.00–12.00

Sted: Dokk1, Mødelokale 2

Beskrivelse: 
Mød forfatter Cecilie Eken, der fortæller om sin roman 
Natblomst. Mia er vred og ensom efter forældrenes skilsmisse 
og flytning til en ny skole. En aften gemmer hun sig i den 
overgroede, mystiske have overfor. Og så starter eventyret. 

Forberedelse: 
Klassen skal som minimum have læst Natblomst.  
Bogen kan læses med UNI-Login på eReolen GO. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Albus Booktalk

Facilitator: Jette Holmgaard Greibe 

Klassetrin: 5.–6. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 11.00–11.45

Sted: Dokk1, Mødelokale 2

Beskrivelse: 
Kalder alle bogdroppere, læseheste, gyserfreaks, 
kærlighedsnarkomaner, fantasyelskere og alt derimellem. 
Denne booktalk tager jer med ind i et univers fuld af alverdens 
bøger, og der vil være inspiration til alle mellem 12–14 år. 
Det vil primært være bøger fra forfattere, der deltager i 
Albusfestivalen, som danner baggrund for anbefalingerne.  
Vi (bog)tales ved!

Forberedelse: 
Introduktion af booktalk til eleverne

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Albus Booktalk

Facilitator: Jette Holmgaard Greibe 

Klassetrin: 5.–6. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 12.15–13.00

Sted: Dokk1, Mødelokale 2

Beskrivelse: 
Kalder alle bogdroppere, læseheste, gyserfreaks, 
kærlighedsnarkomaner, fantasyelskere og alt derimellem. 
Denne booktalk tager jer med ind i et univers fuld af alverdens 
bøger, og der vil være inspiration til alle mellem 12–14 år. 
Det vil primært være bøger fra forfattere, der deltager i 
Albusfestivalen, som danner baggrund for anbefalingerne.  
Vi (bog)tales ved!

Forberedelse: 
Introduktion af booktalk til eleverne

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Ulveland

Forfatter: Annemette Gravgaard Larsen

Klassetrin: 5.–6. klasse

Tidspunkt: Torsdag d. 17. nov. Kl. 10.00–11.00

Sted: Gellerup Bibliotek

Beskrivelse: 
Mød Annemette Gravgaard Larsen, der vil fortælle om sin 
roman, Ulveland. Ulveland handler om drengene, Ibrahim og 
Lasse, er på hver deres flugt. Lasse er på flugt fra drillerier i 
skolen og Ibrahim er stukket af fra et asylcenter. De mødes 
tilfældigt i skoven, og på trods af deres forskelligheder, 
udvikler de et venskab. De beslutter sig for at jage ulve. 
Men under deres jagt bliver drengene sat i forskellige, 
svære situationer, som giver dem mod til at møde svære 
udfordringer. For der opstår nemlig endnu flere udfordringer 
for drengene.

Forberedelse: 
Klassen skal som minimum have læst Ulveland.  
Bogen kan lånes med UNI-Login på eReolen GO. Det er også 
muligt at melde sig til et bookcampforløb.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse
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Stian Holes fantastiske verden

Forfatter: Stian Hole

Klassetrin: 5.–6. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 9.30–10.30

Sted: Dokk1, Store sal

Beskrivelse: 
Mød den norske forfatter og illustrator Stian Hole, der vil 
fortælle om sine bøger og tankerne bag med udgangspunkt i 
bøgernes illustrationer. Stian Hole vil blandt andet fortælle om 
Morkels alfabet, som er en smuk fortælling om venskab, og 
hvad der er vigtigt i livet. 

Forberedelse: 
Klassen skal som minimum have læst én af Stian Holes bøger 
– fx Morkels alfabet. Flere af bøgerne kan lånes med UNI-
Login på eReolen GO!. Det er også muligt at melde sig til et 
undervisningsforløb om Morkels alfabet, der er udarbejdet 
af og gennemføres af lærerstuderende: Karoline Svanholm 
Larsen, Amanda Hoffenzits Nielsen, Fie Krogh Hagedorn, Maja 
Halse Fugleberg og Sofie Bjerre Schwalbe. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Fiskepigen:  
Motion capture workshop

Præsenteres af: IRIS Mediepædagogisk Lab /  
Aarhus Bibliotekerne

Klassetrin: 5.–7. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 10.00–14.00

Sted: Dokk1, Hemsen

Beskrivelse: 
Har du prøvet at interviewe hovedpersonen fra en bog? Det 
får du mulighed for vha. teknologien Motion capture. Vi tager 
udgangspunkt i Søren Jessens dystopiske novelle Fiskepigen, 
digter videre på slutningen og optager små interviews 
med Fiskepigen, som spilles af eleverne. Desuden snak og 
refleksioner omkring brug af deep fakes. 

Forberedelse: 
Klassen skal have læst Fiskepigen, som kan lånes ved Center 
for Læring eller læses på eReolen GO.
Klassen har arbejdet med en mulig slutning af fortællingen 
– hvad sker der efter, at bogen slutter? Læreren skal have 
inddelt klassen i grupper á 3–4 personer.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Fiskepigen:  
Motion capture workshop

Præsenteres af: IRIS Mediepædagogisk Lab /  
Aarhus Bibliotekerne

Klassetrin: 5.–7. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 10.00–14.00

Sted: Dokk1, Hemsen

Beskrivelse: 
Har du prøvet at interviewe hovedpersonen fra en bog? Det 
får du mulighed for vha. teknologien Motion capture. Vi tager 
udgangspunkt i Søren Jessens dystopiske novelle Fiskepigen, 
digter videre på slutningen og optager små interviews 
med Fiskepigen, som spilles af eleverne. Desuden snak og 
refleksioner omkring brug af deep fakes. 

Forberedelse: 
Klassen skal have læst Fiskepigen, som kan lånes ved Center 
for Læring eller læses på eReolen GO.
Klassen har arbejdet med en mulig slutning af fortællingen 
– hvad sker der efter, at bogen slutter? Læreren skal have 
inddelt klassen i grupper á 3–4 personer.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Happy Happy

Forfatter: Mette Vedsø

Klassetrin: 6. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 9.30–10.30

Sted: Dokk1, Store sal

Beskrivelse: 
Mød forfatter Mette Vedsø, der fortæller om sin roman Happy 
Happy. Den handler om 13-årige Ubbe, der bor i byens 
grimmeste hus med 44 buslinjer i forhaven. Ved et tilfælde 
lander han i byens velhaverkvarter og får sin vante gang i 
golfklubben, noget hans far alt i verden ikke må vide – golf er 
kun for rige svin.

Forberedelse: 
Klassen skal som minimum have læst Happy Happy. Bogen 
kan lånes ved Center for Læring eller med UNI-Login 
på eReolen GO!. Det er også muligt at melde sig til et 
bookcampforløb. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Gro

Forfatter/illustrator/facilitator: Adam O. 

Klassetrin: 6. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 9.30–10.30

Sted: Dokk1, Lille sal

Beskrivelse: 
Mød forfatter Adam O., der fortæller om sin roman Gro. Den 
handler om Gro, der bor sammen med sin mor og sin elskede 
gamle hund Laika. Gro har altid været anderledes. Hendes 
ansigt er vansiret, og hun har ikke andre venner end den 
gamle boghandler Sakarias. Men Gro er fyldt med historier 
– historier som giver liv til verden, men som andre gerne vil 
have fat i og udrydde.

Forberedelse: 
Klassen skal som minimum have læst Gro.  
Bogen kan lånes med UNI-Login på eReolen GO. Det er også 
muligt at melde sig til et bookcampforløb.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse


34 ALBUS / PROGRAM FOR SKOLER 2022 

Skriveworkshop:  
den mystiske kuffert

Forfatter: Stine Sillesen

Klassetrin: 6. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 10–13

Sted: Dokk1, Makerspace

Beskrivelse: 
En mystisk kuffert er blevet efterladt på Dokk1. Sammen med 
forfatter, Stine Sillesen, dykker klassen ned i kuffertens indhold 
og løser dens gåde – og digter videre på den vilde historie om 
kufferten, der afslører både genfærd og spøgelsesjægere

Forberedelse: 
Tal med klassen om at I skal på litteraturfestival

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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500 ord: Kåring af vinderne

Vært: Mikkel Gammelgaard

Klassetrin: Alle

Tidspunkt: Fredag 18. nov. Kl. 13.00–14.00

Sted: Dokk1, Store sal

Beskrivelse: 
Alle de 16 nominerede i skrivekonkurrencen 500 ord hyldes, 
og de to vindere kåres.
500 ord er Danmarks største landsdækkende 
skrivekonkurrence, hvor børn i alderen fra 9–14 år skriver en 
historie på max. 500 ord. I år blev der indleveret mere end 
1000 historier.

Aarhus Bibliotekerne står bag konkurrencen i et tæt 
samarbejde med forlaget Alvilda og Brønderslev 
Forfatterskole. Derudover har vi stærke samarbejder med 
Gyldendal uddannelse, Visuel HF og Børn og Unge i Aarhus 
Kommune.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse


7.–9. klasse
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Tarantino Roadtrip

Forfatter: Kathrine Assels

Klassetrin: 7.–8. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 10.00–11.00

Sted: Solbjerg Bibliotek/skole

Beskrivelse: 
Mød Kathrine Assels, der har skrevet Tarantino Roadtrip. 
Bogen handler om 14-årige Maria som bor i verdens 
kedeligste by sammen med sine forældre, som hele tiden er 
uvenner. Maria er bortvist fra skolen på ubestemt tid, fordi 
hun har generet sin engelsklærer. Hendes hverdag går med 
at mindes hendes elskede bedstemor og forsøge at skrive 
på det undskyldningsbrev til engelsklæreren, som hun er 

blevet presset til. Samtidig kæmper hun også med en enorm 
skyldfølelse over en løgn fra længe siden. Hun har mest lyst til 
bare at stikke af fra det hele. Alting bliver vendt på hovedet, 
da hun en dag på YouTube støder på den mystiske og 
dragende SpaceCowboy – og nye muligheder åbner sig for 
Maria.

Forberedelse: 
Klassen skal som minimum have læst Tarantino Roadtrip. 
Bogen kan lånes ved Center for Læring eller med UNI-
Login på eReolen GO. Det er også muligt at melde sig til et 
bookcampforløb.  

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse
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Frankenstein genfortalt

Forfatter: Kenneth Bøegh Andersen

Klassetrin: 7.–8. klasse

Tidspunkt: fredag 18. nov. Kl. 12.30–13.30

Sted: Dokk1, Rampen

Beskrivelse: 
Kom og oplev Kenneth Bøegh Andersen fortælle om sin 
roman Frankenstein genfortalt. 
Frankenstein genfortalt er Kenneth Bøgh Andersens levende 
genfortælling af Mary Shellys gyserklassiker Frankenstein 
fra 1818. Kenneth Bøgh Andersens Frankenstein genfortalt 
forholder sig loyalt til den originale fortælling, men har 
genskrevet den med sit karakteristiske talent for timing, 
isnende spænding og gys!

Forberedelse: 
Klassen skal have læst Frankenstein. Bogen kan lånes ved 
Center for Læring eller med UNI-Login på eReolen GO!.  
Det er også muligt at melde sig til et bookcampforløb. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse
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Frankenstein genfortalt

Forfatter: Kenneth Bøegh Andersen

Klassetrin: 7.–8. klasse

Tidspunkt: fredag 18. nov. kl. 10.00–11.00

Sted: Åby Bibliotek

Beskrivelse: 
Kom og oplev Kenneth Bøegh Andersen fortælle om sin 
roman Frankenstein genfortalt. 
Frankenstein genfortalt er Kenneth Bøgh Andersens levende 
genfortælling af Mary Shellys gyserklassiker Frankenstein 
fra 1818. Kenneth Bøgh Andersens Frankenstein genfortalt 
forholder sig loyalt til den originale fortælling, men har 
genskrevet den med sit karakteristiske talent for timing, 
isnende spænding og gys!

Forberedelse: 
Klassen skal have læst Frankenstein. Bogen kan lånes ved 
Center for Læring eller med UNI-Login på eReolen GO!.  
Det er også muligt at melde sig til et bookcampforløb. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse
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De mærkelige børns klub

Forfatter: Petra Soukupová

Klassetrin:7.–8. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 12.15–13.15

Sted: Dokk1, Æsken

Beskrivelse: 
Mød den tjekkiske forfatter Petra Soukupová, der fortæller 
om sin anmelderroste bog De mærkelige børns klub. Fire 
børn med forskellige aldre mødes tilfældigt. I begyndelsen 
er de ikke engang venner, snarere mærkelige børn, som blot 
tilbringer tiden sammen.
De mærkelige børns klub er en smuk børne-/ungeroman, som 
ikke med et ord nævner mulige diagnoser, hovedpersonerne 
måtte have, men på solidarisk vis ser verden med deres øjne. 
Præsenteres i samarbejde med forlaget Jensen og Dalgaard.
 

Forberedelse: 
Aftales i samarbejde med biblioteket.  
Arrangementet kan også bookes som et bookcampforløb. 
Kontakt os på albus@aarhus for mere information.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse
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Vulkan

Forfatter: Zakiya Ajmi

Klassetrin: 8.–9. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 12.30–13.30

Sted: Dokk1, Lille sal

Beskrivelse: 
Mød Zakiya Ajmi, der fortæller om sin Roman Vulkan. 
Vulkan handler om Anna og hendes mor der har boet på et 
krisecenter. Nu er de flyttet til en ny by og de vil gerne starte 
på en frisk, men det er svært at tage hul på kapitel to, når 
kapitel et på en måde aldrig slutter.
 

Forberedelse: 
Klassen skal have læst Vulkan. 
Bogen kan lånes med UNI-Login på eReolen GO.
Arrangementet kan også bookes som et bookcampforløb.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-4-6-klasse
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Vulkan

Forfatter: Zakiya Ajmi

Klassetrin: 8. klasse

Tidspunkt: Torsdag 17. nov. Kl. 10.00–11.00

Sted: Bavnehøj Bibliotek

Beskrivelse: 
Mød Zakiya Ajmi, der fortæller om sin Roman Vulkan. 
Vulkan handler om Anna og hendes mor der har boet på et 
krisecenter. Nu er de flyttet til en ny by og de vil gerne starte 
på en frisk, men det er svært at tage hul på kapitel to, når 
kapitel et på en måde aldrig slutter.
 

Forberedelse: 
Klassen skal have læst Vulkan. 
Bogen kan lånes ved Center for Læring eller med UNI-Login 
på eReolen GO.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse
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Byttedyr

Forfatter: Lise Villadsen

Klassetrin: 7.–9. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. kl. 11.00–12.00

Sted: Dokk1, Store sal

Beskrivelse: 
Mød forfatter Lise Villadsen, der fortæller om sin roman 
Byttedyr. Den handler om 16-årige Wilma, der rejser til Florida 
på udveksling. Hun har længe glædet sig til rejsen, hvor hun 
har set frem til at hænge ud ved de langstrakte sandstande, 
ved swimmingpools og til highschool-fester. Wilmas drømme 
for udvekslingen bliver dog snart knust, da en pige fra 
lokalsamfundet forsvinder.
I Lise Villadsens bog Byttedyr får Wilma på fornemmelsen at 
noget gemmer sig skyggerne. Et dyr. Et rovdyr måske. Men er 

det sikkert for Wilma at undersøge? Nok ikke. Wilma kommer 
snart alvorligt galt afsted, men hvad er der sket?

Forberedelse: 
Klassen skal som minimum have læst Byttedyr. Bogen kan 
lånes ved Center for Læring eller med UNI-Login på eReolen 
GO. Det er også muligt at melde sig til et bookcampforløb.

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse
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A

Forfatter og illustrator: Pavel Cech

Klassetrin: 8.–9. klasse

Tidspunkt: Fredag 18. nov. kl. 11.00–12.00

Sted: Dokk1, Lille sal

Beskrivelse: 
Mød den tjekkiske forfatter og illustrator Pavel Cech, der 
fortæller om sin ordløse fortælling A. 
A er en flot, ordløs graphic novel om manden 21868, der bor 
i en diktaturstat, hvor kun bogstavet A er tilladt. En dag finder 
han et B, og så må han flygte fra det hemmelige politi. 

Forberedelse: 
Klassen skal have læst og arbejdet med A. Bogen kan lånes 
ved Center for Læring eller med UNI-Login på eReolen GO. 
Når bogen lånes i klassesæt fra Center for Læring følger der 
et undervisningsmateriale med, som bl.a. forbereder eleverne 
på mødet med Pavel Cech. 

Gratis / link til billet

https://www.aakb.dk/albus-7-9-klasse


LÅN BØGERNE HER

Hent appen eller gå ind på1

Nu er du klar til at låne
ebøger og lydbøger!

Log ind med UNI-login eller
dit bibliotekslogin2

3

SÅDAN GØR DU
ereolengo.dk

https://ereolengo.dk/search/ting/870970-basis%3A52969689%20OR%20870970-basis%3A53825826%20OR%20870970-basis%3A39219859%20OR%20870970-basis%3A62351772%20OR%20870970-basis%3A62500999%20OR%20870970-basis%3A61564276%20OR%20870970-basis%3A61565469%20OR%20870970-basis%3A39470039%20OR%20870970-basis%3A46459628%20OR%20870970-basis%3A46806816%20OR%20870970-basis%3A47996066%20OR%20870970-basis%3A46711009%20OR%20870970-basis%3A61772154%20OR%20870970-basis%3A48952291%20OR%20870970-basis%3A62152486%20OR%20870970-basis%3A62256087
https://ereolengo.dk/



