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NISSEN PAA LOFTET  
kravler ned og kommer forbi 

med sit Håndlavede Legetøj og fortæller: 

 

 rytmer, mim og bevægelser som involvere Publikum og  

Det Magiske Legetøj kan afprøves afslutningsvist. 
 

 

 

 

 

Turneperiode: d. 1. til 29. Dec. 
Nissen paa Loftet (Shagembe/Anders Historiefortæller) optræder for alle 3 – 100 år 

VARIGHED: ca. 50 min. (30 – 120 min. også muligt) 

PRIS: Fra 2500 kr. – efter aftale 

 
 

Vi hører om ”Hvorfor  
det bliver vinter og Jul”, 

om de gamle Nisser, 
deres Slægtninge, 
Ynglingsret, Håndværk 
og  deres 

”Magiske Legetøj” 

 
 

De  

traditionelle 

Fortællinger leveres  

med fløjtespil, sang,  

Solhvervseventyr  

     Gamle Historier om Jul   

          om Den traditionelle Nisse  

               og De Underjordiske       
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NISSEN (alias Shagembe eller Anders Historiefortæller) har 25 års 

erfaringer som historiefortæller og har nu optrådt 20 år som 
traditionel nisse i Christiania Børneteater, i instutioner, på 
skoler og biblioteker og for private virksomheder. 

Anders er uddannet pædagog med drama som hovedfag og har en 
Master i Børne- og Ungdomskultur fra Syddansk Universitet 
2013. Han har samlet folklore fra alle verdenshjørner bl.a. i 
form af traditionelle historier og håndlavet ”upcycling” legetøj 
– dvs. lavet af genbrugs- og naturmaterialer. 

SE MERE: www.shagembe.dk 
 

FAKTATJEK: 
Nissen er ikke ”Julemand” (som 
oprindeligt er et helgenkåret menneske). 
Nisser i slægt med trolde, dværge, 
elverfolk og ”de underjordiske”, som er 
vores traditionelle & mytologiske 
forbindelse til vores rødder. 
Han har kontakt med dyrene, 
naturen og de overnaturlige 
kræfter. Til tider er det også den 
lille fyr på loftet, der får tingene 
sat på plads ved at sætte dem 
på hovedet, så vi tvinges til at 
stoppe op, overraskes eller 
undres. 

 

Nissernes Magiske Legetøj  

...består af bevægelige dukker og 

livagtige dyrefigurer, mangfoldige 

lydeffekter, køretøjer, snurretoppe i 

forskellige varianter, samt mekanisk 

legetøj (uden strøm) med 

overraskende og magiske effekter - 

Legetøj som i årtusinder er blevet 

skabt og brugt udelukkende ved 

brug af hænders kraft og færdighed. 

Forestillingen er også en artistisk 

udgave af håndværkets historie 

 fra håndarbejde 

 til industri, 

 fra naturmaterialer til blik & plast 

 

Forestillinger tilpasses Publikum  
ved valg af Historier, Sprog 
Ordforråd og Fortællestil.  

Historierne kommer fra Folkeeventyr, 
nordlige Sagn og Myter, 

 samt fra HC Andersen & Astrid Lindgren 
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