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1 og 2. klasser

Billedkunstner og forfatter
Lisa Aisato (N)

Mød Lisas eventyrlige verden i
farver og billeder. Vi ser Odd er et
egg, som bygger på billedbogen Ib
er et æg.
Lisa er nomineret og præmieret for
mange bøger. Filmen er kåret til
bedste kortfilm i 2017.

Fredag d. 15. sep.
kl. 10-11.15.
Lille Scene

4. klasser

Forfatter og illustrator
Stian Hole (N)

Morkels alfabet og Annas himmel.
Holes prisbelønnede bøger om
Garmann er allerede klassikere.
Mød hans smukke photoshoppede
illustrationer af venskab, uro og
usikkerhed.

Fredag d. 15. sep.
kl. 13-14.15.
Store Scene

5. klasser

Forfatter og filminstruktør
Bobbie Peers (N)

Anmelderroste William Wenton
og Luridiumstyven: om 12-årige
William, der pludselig finder ud af,
at han er mere end almindelig god
til at bryde koder. Book of the Year i
2016.

Fredag d. 15. sep.
kl. 13-14.15.
Lille Scene

6. klasser

Forfatter Annette Herzog
og illustrator og forfatter
Rasmus Bregnhøi

Graphic Novel Hjertestorm.
Stormhjerte: Om 14-årige Storm og
Viola, om forelskelse, om verden
ifølge pige eller dreng. Nomineret
til Nordisk Råds litteraturpris 2017
og mange andre priser.

Torsdag d. 14. sep.
kl. 9-10.15.
Store Scene

8. og 9. klasser Film:
Ungdomsfilm om at finde sin
identitet og seksualitet. Redaktør
Girls lost bygget over Drengene af Jessica Schiefauer (S) Anette Øster sparker en snak i gang
om filmen og bogen bag. Drengene
vandt Augustprisen i 2011.

Torsdag d. 14. sep.
kl. 13-15.
Store Scene

9. klasser

Torsdag d. 14. sep.
kl. 9-10.15.
Lille Scene

Forfatter og dramatiker
Tomas Lagermand Lundme

Tomas bruger sin barndom og sit
liv som råstof i alle sine værker.
Det handler om at gå ud i livet
og mærke det – gå ud og få de
knubs, som livet giver. Vi tager
udgangspunkt i Når man forveksler
kærlighed med en saks.
Om identitet, løsrivelse, køn.

VELKOMMEN TIL FESTIVAL
Jeres deltagelse på festivalen bliver sjovest og bedst, hvis klasserne har arbejdet med bøgerne inden besøget. Klassesæt kan
Anne-Mette oplyse om.
Fuldt skoleprogram med evt. undervisningsmateriale følger efter sommerferien. Hold øje med forfatterpræsentationerne, som
løbende bliver lagt på nordfestival.dk.
Tilmelding Hos Anne-Mette Hermansen amh33@helsingor.dk.
Angiv: klasse, antal elever, skolenavn, lærernavn og lærer-mail. Tilmeldingsfrist: fra uge 24, dog senest 21.8. I får efterfølgende
besked, om der er plads. Ret til ændringer i programmet forbeholdes. /Hilsen Biblioteket Kulturværftet

