
Håndværk for sjov  
med Upcycling Genbrugs-Verdenslegetøj – 

fysiske aktiviteter og Julelege: 
 

 

Vil I opleve hvor meget sjovt legetøj, man selv kan laves af 
genbrugsmaterialer 

– ”Upcycling genbrugslegetøj og instrumenter”?...  

Vil I opleve forskellige håndværk og værktøj til formgivning af alverdens 
materialer – En finurlig verden af design – former, konstruktioner, 
kombinationer, funktioner, toner og mekaniske effekter, som bare er lavet 
for sjov - Legetøj  

– ”Håndværk & design for sjov”?… 

Vil I opleve håndlavet legetøj fra hele verden, fra Afrika & Den 3. Verden og fra 
Europa i gamle dage. 

– ”Verdenslegetøj”?...   

 

Eller bare et hyggeligt og finurligt indslag til at skabe adspredelse blandt publikum og besøgende til 

kulturelle arrangementer, festivaler, markeder og shopping centre. 

…Det mobile Storm P værksted kan tilbyde det hele, også uden Nisse eller fortællerkostume.  

Men en samling af værktøj, materialer og upcycling genbrugslegetøj (bl.a. monteret på finurlig 

Storm P vis aktiveret af håndbremse, ringeklokke, cykelpumpe, hjul og tandhjul) opsøger 

vognen store & små besøgende, gæster og kunder, og skaber forundring, overraskelser, leg 

og værkstedsaktivitet med fremstilling af små og nemme stykker legetøj. 

     

 

Vil I opleve hvordan man selv laver legetøj og instrumenter. Se hvordan man 

laver små sjove og nemme projekter, såvel som mere udfordrende i 

fremstilling og bruge.  

– ”Hjemmelavet legetøj og instrumenter”? … 

Vil I opleve Julestemning med nisserier, værksted, leg og overraskelser ude 

blandt besøgende, elever, kunder, publikum, børn & familier – ”Nissen 

paa Loftet” fortæller og skaber glæde med sin finurlige Storm P 

værkstedsvogn i centre, markeder, på skoler og institutioner? 



Hvis I vælger en underholdende showforestilling på scene eller pladser, tilbydes  

bl.a.:  Fortælleforestillingen ”Den magiske Kuffert” 

 

 ”Den magiske kuffert” præsenterer en af verdens største samlinger af håndlavet Upcycling 

genbrugslegetøj og -instrumenter – ”Verdenslegetøj”. 

Fortællingen leveres med sang, rytmer, fløjtespil og involvering af publikum. Fortællingen har mange 

facetter og underliggende historier - Heltedåd, kærester, troskab, kulturmøde, arrangerede ægteskaber, 

og selvfølgelig genbrug & miljøspørgsmål, som kan vægtes al efter publikum og kontekst. 

Se mere om Den Magiske Kuffert på link: http://www.shagembe.dk/mag_kuffertside.html   

Ovennævnte værkstedsvogn med tilhørende legetøj, aktiviteter og underholdning tilbydes 

virksomheder og institutioner som forestillinger, værksteds- og legeaktivitet, såvel som 

workshops og undervisning.  

Målgruppe: Børn, unge, familier, besøgende på markeder og i centre, samt 

hånværkstedspædagoger og undervisere i skolefaget Industriel design. 

Anders Jørgensen alias Shagembe/Nissen paa Loftet  har 30 års erfaringer som fortæller og har nu optrådt 23 år 

som nisse, samt med sit legetøj i Børneteater, i institutioner, 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 genbrugslegetøj”. 

  

SE MERE: www.shagembe.dk og  http://www.shagembe.dk/juleshow.htm 

 

Pris efter aftale:  

     Virksomheder, city- og shopping centre fra 3500 kr 

     Institutioner og folkeskoler fra 2500 kr 

 

Kontakt & facebook:  Anders Shagembe Jørgensen  - Mail: shagembe@gmail.com  -  

Mobil: +45 28681958  Web: www.shagembe.dk 
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