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”Vi må hele tiden gøRe op Med os 
selV, om vi er holdt Op med at 
leGe, og ikke vil gøRe det mere, 
elleR vi vil blive Ved med det. 
mAn skal blive Ved og pRes-
se sig selv til at lege. på den 
måde bevaRer man sin barnlighed, 
liGe indtil mAn sidder og dRik-
ker sin brændeVin På AldeR-
dOMshjemmet” 
 
(Ole Lund Kirkegaard 1971) 

Ligesom Ole Lund Kirkegaard har foreningen Di 
Heslige Slønglers Klup også erkendt nødvendig-
heden af legen, fantasien og kreativiteten. 

Bag Sløngeldage står foreningen Di Heslige 
Slønglers Klup, som har fokus på:
• Ole Lund Kirkegaards tidløse forfatterskab
• Den gode børnelitteratur 
• Det fantasirige og skabende liv

I løbet af året afholder Di Heslige Slønglers Klup 
foredrag og koncerter for både børn og voksne, 
og hvert år tilbydes 3. klasser kunstprojekter, 
foredrag og byvandringer samt en dag med sløn-
gelnæring med masser af forfatteroplæg. 

Vi samarbejder med aktører fra kommunens kul-
turinstitutioner og oplever stor gensidig glæde 
ved vores samarbejde med Udeholdet og Produk-
tionsskolen, som bidrager med kulisseproduktion 
og indgår som en del af holdet ved opstilling og 
afvikling af Sløngeldage.
 
Frivillighed er dynamoen for fællesskabet 
omkring foreningen Di Heslige Slønglers Klup, 

og med frivilliges hjælp er det i år muligt at lave 
sløngelløjer både på børnefilmfestivalen ”Film i 
skoven” i Aarhus og ved Outdoorfestivalen i Ry. 

Sløngeldage 2019 er selvfølgelig for alle gode 
Sløngler forårets højdepunkt. 

Takket være en række sponsor- og fondsbidrag 
og kommunale bevillinger er det igen år lykkedes 
os – stort set – at fastholde gratisprincippet. Her 
skal alle være velkomne! 

Vi glæder os til at se dig – stor som lille - til herli-
ge, helstøbte og heslige Sløngeldage 2019 med 
plads til den muntre latter. 

Vi ses, ikke sandt?

Di Heslige Slønglers Klup

slip FantASien lØS

Di Heslige Slønglers Klup



Søndag den 19.5: Gøgl, ballade og fede rytmer
 Kl. 15.00 - 16.00: Koncert med Carl Quist Møller & Thomas Sandberg.
Billetter 25/50 kr. https://smukbillet.safeticket.dk/ballade . Koncerten afholdes på Walthers Musik-
café. 
 
Onsdag den  22.5: Foredrag – Ole en multikunstner
 
Kl. 19.30 - 20.15: Foredrag om Ole Lund Kirkegaard ved Paul Møller, ven af  forfatteren. Kulturhuset. 
Gratis.
 
Torsdag den 23.5: Byvandring i Ole Lund Kirkegaards fodspor 
 Kl. 19.00- 20.15: Kom med på byvandring ved Charlotte Abildgaard, Museum Skanderborg. Hør om 
Ole Lund Kirkegaards barndom i Skanderborg og de mange personer, som blev inspiration til de sjove 
fortællinger. Kort intro i Kulturhuset. Der serveres en kop kaffe inden byvandringen. Gratis. 
 
Fredag den 24.5: Sløngelfredag for 3. klasser i Skanderborg Kommune
Lukket arrangement for inviterede skoler. 

Fredag den 24.5: Find slønglerne til Lys Nat på Kulturtorvet
Kom og mød os på Kulturtorvet til Lys Nat. Mal fx et fjæs på en sten og hør om andre sløngelaktiviteter.

Lørdag den 25.5: Sløngeldag & Bogdag for Bette Lorte 
 Kl. 10.00-16.00, – Kulturhuset og Kulturtorv & park
D. 25. maj kulminerer Sløngel-ugen. Indenfor i Kulturhuset afholdes Bogdag for Bette Lorte. Her kan du 
tage hele familien med på en rejse i børnebøgernes verden og møde børnebogsforfattere, illustratorer, 
musik, film og kreative værksteder i børnehøjde. Mød bl.a. Jacob Riising, Lars Daneskov, Jan Kjær, 
Sigurd Barrett, Sabine Lemire, Rasmus Bregnhøi, Jacinta Madsen og mange flere.

Udenfor på torv og i park kan i møde lømler, cirkusartister og deltage i aktiviteter fra Ole Lund Kirke-
gaards fantastiske univers. Skyd efter Orla med cykelpumpe-guns eller byg et dragehus med brædder 
og søm ligesom lille Virgil. Du kan støbe tin med smeden eller kaste remoulademadder i skolestuen 
ligesom Frode. 

Læs mere på de følgende sider.
 

SløngeldAGe 19. – 25. Maj 2019



Åbning v. Lars Daneskov og Spirekoret
Nedre Foyer
 Kl. 10.00-10.15: Åbningstale v. forfatter, ordjonglør og journalist Lars Daneskov.
Kl. 10.15- 10.30: Traditionen tro er Spirekoret med til at åbne dagen med glade børnestemmer.

Lars Daneskov om Stenfjæs-bøgerne
Kl. 10.30-11.00, Biblioteksscenen
Lars Daneskov er en mester i at jonglere med ord og lege med sproglige finurligheder, og hans bøger 
om Stenfjæs er utrolig populære. Mød forfatteren på selve udgivelsesdagen for hans nyeste og sidste 
bog i Stenfjæs-serien.

Sange til verden
Kl. 10.45-11.15, Store Sal
Sange til Verden er et regionalt projekt, der med 7 ny-komponerede sange, skrevet af kulturskole-
elever, bidrager til at sanseliggøre FN’s verdensmål i børnehøjde. Ved denne koncert fremføres de 7 
sange af 70-80 elever fra Skanderborg Kulturskole. 
 
Vild med viden – De danske hajer
Kl. 11.00-11.30, Biblioteksscenen
Vidste du, at der findes hajer i havene omkring Danmark? Og er de farlige for os mennesker? Hør 
meget mere om ”havets herskere” og deres fantastiske biologi. Rune Kristiansen er havbiolog ved 
Kattegatcentret og forfatter til ”De danske hajer” i Vild med Viden-serien.

Thomas Brunstrøm om Sallys far-bøgerne
Kl. 11.30-12.00, Biblioteksscenen
Thomas Brunstrøm har i serien om Sallys far portrætteret den moderne far: nærværende og med en 
central placering i børnenes liv, men stadig en drengerøv, der gør tingene på sin egen måde og laver 
sine egne regler. Hør forfatteren fortælle om de sjove bøger.

Jan Kjær og Nomerne
Kl. 12.00-12.30, Biblioteksscenen
Jan Kjær er både forfatter & tegner, og han har udgivet rigtig mange bøger både i Danmark og i udlan-
det. Måske kender du Taynikma, Englejægeren eller Nomerne?

Mira-bøgerne v. Rasmus Bregnhøi og Sabine Lemire
Kl. 12.30-13.00, Biblioteksscenen 
Hør om de skønne Mira-bøger skrevet og illustreret af hhv. Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi. Med 
afsæt i den helt nye bog ”Mira på lejrskole”, som er en ”vælg selv handlingen-bog”, vil de både fortælle 
og tegne for jer.

bOGdag for Bette loRte
– indendørs i Kulturhuset 25. maj



Sigurd Barrett fortæller eventyr
Kl. 13.00-13.45, Store Sal
Sigurd Barretts talent for formidling har allerede givet mange børn smag for at høre historier fra 
Biblen, de nordiske og græske guder og Danmarkshistorien. Denne gang rammer han igen plet med 
sine gendigtninger af H.C. Andersens klassiske eventyr tilsat musik og god energi. Billetsalg: www.
kulturhuset-skanderborg.dk eller i biblioteket på selve dagen. Pris: 75 kr.

De små synger v. Kulturskolen
Kl. 13.00-13.30, Biblioteksscenen
Kom og syng med på kendte sange fra ”De små synger”. En dejlig aktivitet på tværs af generationer. 
Spirekoret fra Realskolen synger med.

Sine og Frække Rikke – Bugtaler
Kl. 13.30-14.00, Biblioteksscenen
Sine og Frække Rikke leverer medrivende humor med kant og giver den fuld pedal på det danske 
sprog. Taler man om bugtalerteknik, så er Sine Andersen nr. 1 i Danmark. Måske husker du Sine fra 
”Scenen er din” eller ”Sommer Summarum”?

Jacob Riising & Lars Daneskov om Karmaboy
Kl. 14.00-14.45, Biblioteksscenen
Sidst Jacob Riising besøgte Sløngeldage var i 2016, hvor han vandt Orlaprisen for Karmaboy. Nu er 
bind 5 i den humoristiske serie udkommet, som byder på endnu mere humor og tåkrummende udfor-
dringer for vores allesammens helt fra Skovlunde. Oplev Jacob Riising i dialog med Lars Daneskov om 
Karmaboy-bøgerne - og hvorfor han laver så mange sjove benspænd i bøgerne.

Frank Megabody - Koncert og spas
Kl. 14.45-15.30, Biblioteksscenen
Frank Megabody giver den gas med nye og gamle børnesange - og vi lover at lattermusklerne bliver 
rørt.

Jeg er William – dansk familiefilm fra 2017
Kl. 15.00-16.30, Biografen
William har det ikke sindssygt nemt. Hans mor er en kolbøtte, så William bor hos sin morbror Niels, 
der lever af import/eksport, og har byens gangstere på nakken. William må mobilisere mandsmod og 
fantasi for at redde sig selv og sin morbror. Filmen er baseret på Kim Fupz Aakesons bog af samme 
navn. Instruktion: Jonas Ekmer. Gratis adgang.

bOGdag for Bette loRte
– indendørs i Kulturhuset 25. maj



VæRkStedeR
Film i Skoven: Film og workshop med vilde og søde dyr
Kl. 10.30-12.00, Biografen
Hvis du skulle flytte ind i zoologisk have, hvilket dyr ville du så bo hos? Kom og se ”Jeg vil bo i zoologisk 
have” og andre finurlige internationale kortfilm. Normalt foregår kulturfestivalen Film i Skoven dybt 
inde i Riis Skov i Aarhus, men d. 25. maj besøger vi Skanderborg, hvor vi viser film og afholder en sjov 
og kreativ workshop, hvor vi sammen skal klippe, klistre og farvelægge vilde og søde dyr. 

Filte-værksted v. Kulturskolen
Kl. 10.30-15.00, Øvre Foyer
Her kan du gøre Filtekongen kunsten efter og filte uhyggelige monstre, bløde hjerter og stjerner. 

Fortnite-dans v. Kulturskolen 
Kl. 10.30-11.15 & kl. 12.15-13.00 & kl. 13.30-14.15, Sløngelsalen
Der er fart på, og du får lært masser trin og tricks til Fortnite-dans, Robot-dans og Mime. Her er rytme, 
danseglæde og attitude både for piger og drenge. Vi vil blandt andet lave en Fortnite-udfordring: den 
længste og hurtigste Floss. Underviser: Gabriel Inta.

Sløngelrekorder
Kl. 11-13, Biblioteket
Laver du årets rekord i boldløb eller krokodillehop?

Kreative værksteder v. Jacinta Madsen
Kl. 11.15-12.15, Baobabba-værksted, Sløngelsalen
Vær med, når Jacinta læser højt fra sin hyggelige, gamle historiebog. Vi kan afsløre så meget, at det 
ikke går helt efter bogen, og Jacinta og historiens hovedperson får brug for børnenes hjælp for at nå 
en lykkelig slutning.
Kl. 13.00-14.00, Skyggeteater-værksted, Biografen 
Jacinta har sit skyggeteater med, men mangler hjælp til at lave dukker, der kan optræde i teatret. Kom 
og lav din egen skyggeteaterdukke med Jacinta. 

Teater-filmsminke v. Kulturskolen
Kl. 13.00-15.00, Øvre Foyer
Bliv forvandlet til en dramatisk drage, en farlig robot, en smuk sommerfugl eller lige den figur, du 
drømmer om. Ønsker du selv at svinge penslerne, er der også mulighed for det. Vi glæder os til at se 
dig til en eventyrlig og kreativ workshop, hvor hele farvepaletten er i sving. Underviser: Merete Aude 
Graversen.

bOGdag for Bette loRte
– indendørs i Kulturhuset 25. maj



Pompon-værksted v. Sabine Lemire
Kl. 13.30-15.00, Øvre Foyer
Sabine Lemire har udgivet over 20 kreative bøger. Med afsæt i bogen ”Sabines Pomponer” afholder 
Sabine en sjov og kreativ workshop, hvor du kan lave de fineste pomponer.

Skrol – tryl med skrot
Hele dagen, Nedre Foyer
Mads Nielsen, af nogle bedre kendt som kreativisten, indtager Sløngeldage med sit værksted, hvor 
børn og voksne kan at lave finurlige fortællinger skabt med skrot og genbrug.

De dovne ulves kæmpestore skovturslagkage
Hele dagen, Nedre Foyer
Kom og vær med til at tegne en kæmpelagkage til de 2 dovne ulve, som skal holde fødselsdagsfest 
med alle skovens dyr. Alle, børn som voksne, kan være med, og I får jeres helt egen lagkagetegning 
med hjem. V. Mia Sinding, Selected By You.  



fOrlag og Udstillere
Hele dagen kan du møde disse forlag og udstillere, købe bøger, deltage i konkurrencer og andet godt 
til heslige priser.

Calibat – noget for enhver bogsluger

Tekst&tegning – kig forbi og få en Zombietegning

Forlaget Epsilon  – Vild med Viden-bøgerne. Deltag i konkurrence om en billet til Kattegatcentret

Modtryk & Alvilda – alt fra Rune T. Kidde til Gurli Gris

Selected By You – tegn en kæmpestor skovturslagkage

Himmelheltene – et magisk univers om personligt lederskab i børnehøjde

Forlaget Albert – smukke bøger om seje kvinder 

Sort Lakrids – illustrationer, gårdliv og papirklip 

Filtekongen – et arbejdende værksted

Bog og Idé – bøger til heslige priser

UdStillingeR 
Rasmus Bregnhøi illustrationer20. maj-19. juni, Kulturhuset,Nedre Foyer

Bogtårne – illustreret af 3. klasser20. maj-19. juni,
Rundt i huset/udendørs

Et bord er et bord – leg og ordMaj måned, Biblioteket 

Filtede Ole Lund Kirkegaard figurer v. Julia Rudwill
Maj måned, Biblioteket

bOGdag for Bette loRte
– indendørs i Kulturhuset 25. maj



Mens Bogdag for Bette Lorte afvikles inden døre i Kulturhuset kan hele familien prøve kræfter med et 
væld af sløngelaktiviteter udendørs på torvet og i parken.

Drengestreger – også for piger 
Kl. 10.30-15.00
Test dit mod og deltag i discipliner for store og små sløngler. Startsted: Trappen ved Kafé K.
Hvor længe kan du hænge i et træ? Og kan du løfte verdens tungeste bog? Eller har du altid haft lyst til 
at kaste en remoulade-mad inde i skoleklassen? 

• Grenhængning for sløngler
• Mavepumper til Orla 
• Løft Gummi Tarzans kæmpebog
• Kast remoulademadder i skolestuen
• Formel 1 for sæbekassebiler
• Klatring for Bette Lorte v. Outdoorfestivalen

Der er diplom til alle de modige deltagere.
 
Øvrige aktiviteter i parken
Kl. 10.30-15.00
• Støb tin med smeden og pynt honninghjerter hos bageren. 
• Sejlads på tømmerflåde v. FDF
• Byg et dragehus v. Renosyd
• Hønseskidning

Ponyridning 
Kl. 11.00-14.00
Debut på en krikke? Kom og få en ridetur på Hørning Ponyrideskoles søde ponyer.

Cirkus Fyr og Flamme 
Kl. 11.30-12.10 & 14.00-14.40
Gensyn med Troldmanden fra Samsø og hans firbenede artister. 
Billetter købes i Biblioteksskranken fra kl. 9.30 d. 25. maj. Pris 25 kr. 

Teaterforestillinger v. Trekantsdrama 
Kl. 11.00-11.20 & kl. 15.00-15.20
Find Amfiscenen og oplev scener med Hodja, Orla og alle de andre 
rødder i forestillingen Hodjas Eventyr.

 

Byparken 25. maj



Tombolaen Smakkodak
Er du født under en heldig stjerne? Prøv tombolaen og vind fantastiske præmier.

Musikscenen Ørepinen
Unge musikere leverer guf til øregangene.

11.00-11.45  Carma
12.15-12.45  Wi Fi Girls
12.45-13.00  All Stars
13.15-13.45  The Habits
14.00-14.15  Farvel Xylofonister
14.15-14.30  Funky Feet
14.30-15.00  Unstable Crew

Drama og gadeteater
Hele dagen kan du opleve forskellige optrin og en levendegørelse af figurerne fra Ole Lund Kirke-
gaards bøger, når Teater Papirhud, Skanderborg Amatørteater og Trekantsdrama på torv og i Bypar-
ken omsætter historierne til drama med tumult og tosserier. 

Kulturtorvet 25. maj

Sluk kaffetørsten, stop 
lakridspiben og nyd en 
frøsnapper hos Café Den 
Blå Havkat  
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tidspunkt ProgRAM sted
10.00-10.15 Åbningstale v. Lars Daneskov NedreFoyer

10.15-10.30 Spirekoret Nedre Foyer

10.30-15.30 Skrol, værksted m. genbrug Nedre Foyer

10.30-15.30 Kæmpe Skovturslagkage, værksted Nedre Foyer

10.30-15.00 Drengestreger - også for piger Byparken

10.30-15.00 Musikscenen Ørepinen Kulturtorvet

10.30-15.00 Filt, værksted Øvre Foyer

10.30-11.00 Lars Daneskov om Stenfjæs-bøgerne Biblioteksscenen

10.30-11.15 Fortnitedans Sløngelsalen

10.30-12.00 Film og vilde, søde dyr, værksted Biografen

10.45-11.15 Sange til verden, koncert Store Sal

11.00-11.30 De farligste hajer v. Kattegatcentret Biblioteksscenen

11.00-11.20 Trekantsdrama Byparken, Amfiscenen

11.00-13.00 Sløngelrekorder Bibiioteket

11.00-14.00 Ponyridning Byparken

11.15-12.15 Jacinta, Baobabba, værksted Sløngelsalen

11.30-12.00 Sallys far-bøgerne v. Thomas Brunstrøm Biblioteksscenen

11.30-12.10 Cirkus Fyr & Flamme Byparken

12.00-12.30 Jan Kjær om Nomerne Biblioteksscenen

12.15-13.00 Fortnitedans Sløngelsalen

12.30-13.00 Mirabøgerne v. Rasmus Bregnhøi og Sabine Lemire Biblioteksscenen

13.00-13.30 De små synger - syng med Biblioteksscenen

13.00-13.45 Sigurd Barrett fortæller eventyr Store Sal

13.00-14.00 Jacinta, Skyggeteater, værksted Biografen

13.00-15.00 Teatersminke, værksted Øvre Foyer

13.30-14.00 Bugtaler Sine Biblioteksscenen

13.30-14.15 Fortnitedans Sløngelsalen

13.30-15.00 Pomponer v. Sabine Lemire, værksted Øvre Foyer

14.00-14.40 Cirkus Fyr & Flamme Byparken

14.00-14.45 Jacob Riising om Karmaboy-bøgerne Biblioteksscenen

14.45-15.30 Frank Megabody, koncert og spas Biblioteksscenen

15.00-15.20 Trekantsdrama Byparken, Amfiscenen

15.00-16.30 Jeg er William, gratis biograffilm Biografen

Dagsprogram
lørdag den 25. maj 2019
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