NISSEN PAA LOFTET
kravler ned og kommer forbi
for at fortæller, underholde og aktivere.
Nissen tilbyder:
• Fortælleforestillinger på scener og pladser
• Opsøgende underholdning og interaktion på stræder & gange med
nisserier, fløjtespil og mobil "Storm P Legetøjs-værkstedsvogn"
• Lege- & værkstedsaktiviteter med upcycling genbrugslegetøj

Nissens fortællerforestillinger:
• Solhvervseventyret Om vinter,
sommer og hvorfor vi holder jul,
• Nissernes Magiske Legetøj om
legetøj og håndværk gennem
tiderne
• Nissernes yndlingsret og andre
historier om folkefortællingens
nisser & eventyrfolk
• Program tilpasses forhold
og målgruppe

Storm P Legetøjs-værkstedsvognen
Håndværk for Sjov...
...er en kombination af smede-arbejde, cykeldele,
almue- & havemøbler, plastrør, bambus og
naturgrene.
- I bedste Storm-P-stil er den forsynet med legetøj og
lydeffekter, der aktiveres af cykelpumpe, ringeklokke,
håndbremse, drejende hjul og tandhjul.
Vognen er fyldt med alverdens
genbrugsmaterialer
og nødvendigt værktøj
til at lave
upcycling genbrugslegetøj
samt færdige produkter til leg og forundring.

Nissen tilby der også før, mellem og efter forestillinger at sprede julestemning, med fløjte, nisselige
julehilsner (ønskenødder, tryllestøv, elverdug og stikpiller) og sin værkstedsvogn - Håndværk for Sjov.
Håndværk for Sjov er i sig selv en oplevelse, som vil skabe underholdning, finurlige overraskelser og
lægge op til leg evt. fremstilling af legetøj...
- som små spontane projekter (mens de voksne køber gaven) eller
- som større aftalte workshops med fremstilling af upcycling genbrugslegetøj

Se lille YouTube-video:
Håndværk for Sjov https://youtu.be/26I59BO9ZYM
Nissen på Loftet fortæller & spillerfløjte:
https://youtu.be/7omOoC2-g58

Forestillinger garneres med fløjtespil, trommerytmer & bjældeklang, og
tilpasses publikum ved valg af historier, sprog, ordforråd og fortællestil.
Historierne kommer fra folkeeventyr, nordlige sagn og myter. samt
fortællinger af HC Andersen og Astrid Lindgren, hvis det ønskes.

Nissernes Magiske Legetøj
...består af bevægelige dukker og livagtige
dyrefigurer, mangfoldige lydeffekter, køretøjer,
trilleværk og snurretoppe i forskellige varianter Mekanisk legetøj (uden strøm) med overraskende
og magiske effekter.
Fortællingen begynder med at vise legetøj af
naturmaterialer, som i årtusinder er blevet skabt
og brugt udelukkende ved brug af hænders kraft
og færdighed.
Forestillingen fortæller om
opfindelser som jern, blik og plast, for på
finurlig vis at ende med maskinel og industriel
produktion, som vi bl.a. kender det fra
Disneys beskrivelse af Julemandens værksted.

NISSEN paa LOFTET (Shagembe / Anders Historiefortæller) har 30 års erfaringer som fortæller og har nu
optrådt 23 år som traditionel nisse i børneteater, i institutioner, på skoler, biblioteker og virksomheder.
Anders Jørgensen 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 har en af verdens største samlinger af håndlavet upcycling genbrugslegetøj.
SE MERE:
www.shagembe.dk / www.trash2toy.net
VŝĚĞŽƉĊzŽƵdƵďĞ:
Nissen fortæller Solhvervs Julekalender i 24 afsnit: https://youtu.be/2-cl_7aC0wY

Turneperiode: d. 24. nov. til 30. dec.
Nissen paa Loftet (Shagembe/Anders Historiefortæller) optræder for alle 1 – 100 år
VARIGHED: Efter aftale - fra show på 20 min. op til forløb på ca. 3 timer
PRIS: Efter aftale - Fra 2000 kr - Rabat til institutioner og skoler
KONTAKT:
Anders “Shagembe” Jørgensen - shagembe@gmail.com - Mobil (sms): +45 28681958
- www.shagembe.dk

