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Den Sultne Larve på Biblioteket

Klassikeren Den Sultne Larve Aldrigmæt omsat til sanselig oplevelse i 
biblioteksrummet. 

Vuggestue 1-3 årige

Hvor Kulturium Bibliotek

Varighed 30 min. inkl. ankomst og afgang - forestillingen varer 10-15 minutter.

Forberedelse Læs gerne bogen hjemme i vuggestuen inden besøget.

Sprogstimulering
Dialogisk læsning
Højtlæsning
Hverdagsbegreber og sammenhænge
Børnefællesskaber
Sanser og bevægelse

12

Forud for forløbet skal minimum én af de pædagoger, der deltager i 
workshoppen for børn, deltage i et 2 timers obligatorisk forberedende 
kursus. Her vil børneforløbet blive gennemgået. Formålet er at give 
pædagogen redskaber til både at forberede børnene på forløbet, men også 
at gøre opmærksom på de elementer af forløbet, som man kan arbejde 
videre med hjemme i institutionen efterfølgende og i andre sammenhænge.

Arrangør Ishøj Bibliotek

Vuggestue- og dagplejebørn mellem 1 og knap 3 år inviteres til en kulturoplevelse på biblioteket 
med udgangspunkt i billedbogen Den Sultne Larve Aldrigmæt af Eric Carle. Bibliotekarerne tager 
imod og byder velkommen hvorefter Nicoline Roos folder bogen ud i et lille forløb med fokus på 
dialog og sanser.

Telefon 4357 7171 E-mail helni@ishoj.dk

Formål At introducere Biblioteket for både børn og voksne samt gennem en 
kulturoplevelse illustrere vigtigheden af højtlæsning og litteratur i 
hverdagen - også som redskab til sprogstimulering. Når litteraturen foldes 
ud gennem sanser og bevægelse styrkes både det enkelte barn og 
børnegruppen som helhed. Desuden ønsker vi at inspirere de voksne til at 
læse højt og benytte litteratur i hverdagen i højere grad.

Antal børn

Pædagogkursus

Aldersgruppe

Pæd. læreplaner

Type Teater

Samarb. partner Nicoline Roos
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Kontaktperson

Henriette Lind Nissen 4357 7171 helni@ishoj.dk

Præsentation Nicoline Roos er skuespiller, kreativ underviser, dramalærer, instruktør og 
make-up artist samt leder af firmaet Blikfang i over 20 år. 
Inden da arbejdede hun som instruktør for bl.a. Hovedstadens Amatør 
Scene, Teaterskolen Teaterbutikken samt Børnekulturhuset Ama’r. Siden 
2008 har hun stået i spidsen for Vallensbæk Børneteater – Zebragruppen 
og er over hele Storkøbenhavn kendt som Eventyrprinsessen og senere 
Skovheksen, som er figurer til brug for fortælleteater og teaterworkshops.
Nicoline har personligt udviklet dramatiseringen af historien om den sultne 
larve og fremstillet alle hånddukker, rekvisitter og kulisser, som henvender 
sig specielt til de alleryngste.

Børn og unge Dunkelblå arbejder udover forestillinger med workshops for børn, unge og 
voksne. Workshops, der handler om at udtrykke sig med udgangspunkt i 
historiefortælling tilsat elementer af dramatiske og musikalske virkemidler.
En velfungerende tilgang er at kombinere en forestilling med en 
efterfølgende workshop. På den måde får eleverne både en direkte 
oplevelse af det kunstneriske udtryk som udgangspunkt deres eget 
arbejde, samt et dybere indblik i den kunstneriske proces, der ligger bag et 
professionelt kunstværk.
Metoden er blandt andet afprøvet med succes på to årgange af 8. klasser 
og 3 årgange af 1. klasser i Ishøj Kommune.

Workshops kan tilpasses emner og tematiker efter aftale med Troels Ejsing.
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