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16. - 20. maj i Skanderborg   

Af René Toft

PROGRAM



Tirsdag 16. maj

Kl. 17.00, Byvandring i Ole Lund Kirke-
gaards fodspor 
Tag på vandring med Museum Skanderborg, og 
hør historier fra Ole Lund Kirkegaards barndom 
i byen. Turen varer ca. en time. For hele familien 
(gratis). Mødested v. Kulturhuset Skanderborg

Kl. 19.00, Historien bag ’Drømmen’ 
Anne Lise Kirkegaard (gift med Ole Lund Kirke-
gaard og lærer på Oue Skole) og Jørn Severinsen 
(elev på Oue Skole) fortæller historien bag fil-
men, ’Drømmen’ (gratis). Sløngelsalen, Kulturhu-
set Skanderborg 

Kl. 20.00, ’Drømmen’ - en anmelderrost dansk 
film fra 2006, instrueret af Niels Arden Oplev 

(elev på Oue Skole). Billetsalg:
www.kulturhuset-skanderborg.dk,

Biografen.

Onsdag 17. maj 

Kl. 9.30 og kl. 11.00, Koncert 
’Skrallebang leger med børne-
bøger’
Koncerten er sammensat – og dele 
af den er skrevet – i anledning af 
Sløngeldage 2017. Samtidig er det 

en fejring af ”Lille Virgil”, Halfdans 
”ABC” og ”Cykelmyggen Egon”, der 

alle fylder 50 år i 2017. Koncerten 
spilles to gange: Kl. 09.30 (3-6 år) og kl. 

11.00 (6-7 år). For indbudte institutioner 
og 0. klasser, men private er også meget 

velkomne.
Fribilletter kan hentes på Skanderborg Biblio-

tek. Store Sal, Kulturhuset Skanderborg 

Kl. 18.30  ”Arven efter ’67” – Torben Wein-
reich, Carl og Flemming Quist Møller
Arrangementet belyser de epokegørende udgi-
velser fra 1967 og består af to dele. 

Del I kl. 18.30  ”Arven efter ’67” Professor Torben 
Weinreich fortæller om 1967, hvor der i løbet 
af mindre end to måneder udkom fem værker, 
heriblandt ”Lille Virgil” og ”Halfdans ABC”, som 
ændrede børnelitteraturen. Foredraget placerer 
disse værker i en børnelitterær og samfunds-
mæssig sammenhæng, og der trækkes tråde 
frem til i dag.

Del II kl. 20.00 – Flemming og Carl Quist Møller 
– to generationer i fantasiens tjeneste. Flem-
ming Quist Møller fortæller om et langt kreativt 
liv med historier, tegninger og trommer. Carl 
Quist Møller fortæller Løgnehistorier. Sammen 
fortæller de om Jungledyret Hugo, og mon ikke, 
der bliver plads til en lille trommesolo?

Arr.: Kulturhuset Skanderborg og Di Heslige 
Slønglers Klup. Billetter – med eller uden trakte-
ment – købes på:
www.kulturhuset-skanderborg.dk. Store Sal, 
Kulturhuset Skanderborg.

Fredag 19.05 

Kl. 18.00 og kl. 19.00 SKAEGT Gadeteater til Lys 
Nat

”Jeg eR træt af eviG Og Altid at 
holde ro og oRden. FrA oG Med 
i daG holdeR jeg Af uorden, af 
næsehorn oG god kaFfe” 

... siger politimesteren i ”Otto er et næsehorn”.

Di Heslige Sløngler er helt enige med den sag-
nomspundne politimester. Derfor inviterer vi til 
Sløngeldage 2017, hvor vi serverer fantasifuld og 
langtidsvirkende Sløngelnæring til alle.

I år fejrer vi 50-året for den moderne danske 
børnebogs gennembrud. I 1967 udkom fem fan-
tastiske bøger, som fik afgørende betydning for 
både børn og voksne: Ole Lund Kirkegaards ’Lille 
Virgil’, Cecil Bødkers ’Silas’, Benny Andersens 
’Snøvsen’, Flemming Quist Møllers ’Cykelmyg-
gen Egon’ og Halfdan Rasmussens ’Halfdans 
ABC’ med de velkendte illustrationer af Ib Spang 
Olsen.

Slønglernes heslige plan i 2017

Sløngelnæring til skolerne 
Henover foråret tilbydes kommunens 4. klasser 
kreative workshops på skolerne. 3. klasserne in-
viteres på en byvandring i Ole Lund Kirkegaards 
fodspor samt til Sløngelfredag i Kulturhuset med 
forfatterforedrag og koncert.

Sløngeluge 20 
I dagene 16. – 19. maj inviteres alle til en række 
aktiviteter: foredrag, film, gadeteater, musik og 
byvandring, der på forskellig vis har nybruddet i 
dansk børnelitteratur som omdrejningspunkt. Se 
næste side. 

Bogdag for Bette Lorte d. 20. maj 
Med afsæt i børnebøgernes forunderlige univers 

præsenteres et overflødighedshorn. Store og 
små kan opleve forfattere, koncerter, forlag, 
drengestreger, kreative værksteder og andre 
finurlige hesligheder.
Se midtersiden 

Di Heslige Slønglers Klup ser Sløngeldagene 
som et herligt, holdbart og ”hesligt” åndehul med 
plads til den muntre latter og den dybe eftertan-
ke for børn og voksne i alle aldre.

Vi slipper næsehornet løs, sætter fantasien fri og 
glæder os til at se jer i uge 20.

Di Heslige Slønglers 
Klup

Sløngeluge 20 ∙ 16. – 19. majVelkommen til Sløngeldage 2017

13.-19. maj,
Lakridspibekonkurrence

Bliver du årets vinder af 100 lakrids-
piber? Find og aflever konkurrence-
sedlen i byens butikker inden kl. 20 
på Lys Nat d. 19. maj. Vinder kåres i 

Kulturhuset 20. maj kl. 15.00



Nedre Foyer Bibliotek Store Sal Biograf Øvre Foyer & Sløngelsal Bypark & Kulturtorv
10.00-10.15 Åbning v. borgme-
ster Jørgen Gaarde & Anne Lise 
Kirkegaard

10.30-10.45 Frank  ’Megabody’ 
optræder med skægge og finurlige 
sange

11.00-11.30 Peter Sommer og 
Palle Hjort på musikalsk Skan-
derborg-tour. Syng med på ’Byens 
største Bette Lort’

12.00-12.45 Anders Matthesen om 
debutbogen ’Ternet Ninja’ – om 
en rapkæftet ninja, der blev ternet 
ved et slags uheld

10.30-15.00 Kreativ med gen-
brug Skab historier med Kaj og 
Karla, og byg et univers af skrot og 
genbrug med kreativisten Mads 
Nielsen 

10.30-10.45 Young Brass, Kultur-
skolen

10.15-10.30 Spirekoret - et pot-
pourri af børnerim 

10.45-11.15 Brian Ørnbøl har i år 
udgivet ”Ørnbøls ABC”, som hyl-
der Halfdan Rasmussens berømte 
klassiker. Hør sjove, skæve og 
skøre børnerim

14.00-14.45 Sigurd Barrett Trios 
supermusikalske jubilæumsshow 
Pris: 50 kr., billetsalg,
www.kulturhuset-skanderborg.dk 
og Skb. Bibliotek

13.00-13.30 Kirsten Sonne Harild 
om ’Natuglerne’. En ny sjov serie 
for de 8-11 årige om en spejderpa-
truljes vilde oplevelser i naturen 

11.30-13.00 og 15.15-16.00 Histo-
rie-hulen Få en god historie om 
næsehornet Otto, Lille Virgil eller 
Frode og alle de andre rødder

10.30-14.30 Drengestreger – også 
for piger. Start i Byparken. Pokal-
overrækkelse kl. 15 i Nedre Foyer

10.30-15.00 Undreworkshop: Rum 
for Undren filosoferer og skaber 
fortællinger med børn

11.30-12.00 Marianne Verge ud-
giver i dag Winnie & Leo-bøgerne 
for de 2-5 årige. Hør historier om 
venskab i al slags vejr 

13.45-14.30 Julia Sofia, Youtuber 
fortæller om sin første bog ’Smuk 
indeni - smuk udenpå’ og uddeler 
autografer

10.30-12.00 Væveværksted: 
Væv med bl.a. båndsalat, grene, 
plastikposer, og skab dit eget 
vævede kunstværk - fra 8 år. v. 
Kulturskolen Skanderborg

10.30-14.30 Rollespil med våben-
værksted. Materialegebyr betales 
på stedet

11.00-13.00 Animationsworkshop: 
Nana Torp laver små film med 
børn ud fra sin egen filmbog

12.15-12.45 Lasse-Leif og Lu-
ske-Lise kender vi. Hør forfatter 
Mette Finderup fortælle om ideer 
til bøgerne – og gå hjem med en 
signeret Lasse-Leif-plakat

15.15-16.30 ’Lille Virgil & Orla 
Frøsnapper’ – en hyggelig film 
fra de gode gamle dage. Filmen 
vises af DaBuf, Danske Børne- og 
Ungdomsfilmklubber

11.30-13.00 Billedkunstværksted 
Find din egen historie og baks din 
superhelt på plads i et nyt univers. 
Vi river, klipper og klistrer v. Kul-
turskolen Skanderborg

11.00-12.00 og 13.00-14.00 Cirkus 
Fyr & Flamme. Gensyn med 
Troldmanden fra Samsø og hans 
firbenede artister. Fribilletter fra 
kl. 9.45 på Skb. Bibliotek

11.00-12.00 og 13.00-14.00 
Skriveworkshop: Skab dit eget 
monster, og skriv monsterhistori-
er med forfatter Sofie Boysen

13.00-13.30 Emil Blichfeldt om 
’Jagten på den gule dæmon’ for de 
6-12 årige med referencer til Poké-
mon Go. Præmier til de bedste 
spørgsmål

12.30-14.00 Tegneserieværksted: 
Er du vild med Manga, Disney eller 
superhelte? Lær selv at tegne 
med tegner og animator Peter 
Lovdal, Kulturskolen Skanderborg

11.00-11.30 Frank Megabody 
synger om Findus og Peddersen 
på Bytorvet

12.45-13.15 Auktion over illustra-
tioner og værker fra årets Sløn-
geldage. Kom og byd – og gå hjem 
med et unikt værk fra en professi-
onel hånd

13.30-14.00 René Toft fortæller 
om Skurkistans gale borgere og 
Ole Lund Kirkegaard som litterært 
forbillede

13.30-15.30 Animationsværksted 
Lav animation på iPad med sjove 
filtfigurer. Få hjælp fra  en kunst-
ner og en animator v. Kulturskolen 
Skanderborg

11.00-13.00 Ponyridning v. Hør-
ning Ponyrideskole

15.00-15.15 Kåring af Drengestre-
ger, Gæt en lort, Lakridspibekon-
kurrence

12.00-12.30 Kirsten Sonne Harild 
fortæller om ’Pony & Co’ og ’Pjok 
og Petrine’ ved ponyerne

12.30-13.00 og 14.00-14.30
SKAEGT, gadeteater med ballade 
og sløngelstreger

14.45-15.10 Stomp-show fra skole-
workshop

Bogdag foR Bette LORte
20. maj kl. 10-16, Kulturhuset Skanderborg 

Af René Toft



Bogdag for Bette Lorte er kulmina-
tionen på årets Sløngeldage med 
en bred palet af forfattere, koncer-
ter, forlag, drengestreger, kreative 
værksteder og andre finurlige 
hesligheder.

Forfattere
Ingen Bogdag uden forfattere…….
Mød dem og deres nyeste udgivel-
ser på scenerne, og få inspiration 
til nye litterære bekendtskaber 
og oplevelser. Vi glæder os til at 
præsentere:

Brian Ørnbøl

Marianne Verge

Mette Finderup

Emil Blichfeldt

Rene Toft

Anders Matthesen

Kirsten Sonne Harild

Julia Sofia

Sigurd Barrett

Drengestreger – også for piger
Dyst om ’Orlapokalen’ og Bette 
Lort-pokalen’ i sløngelagtige disci-
pliner for børn mellem 4 og 15 år i 
Byparken kl. 10.30. Kåring i Kultur-
huset kl. 15.00. Deltag i ’Skattejagt 
med piratskib på Skanderborg sø’, 
’Remouladekast’, ’Ræs i sæbekas-
sebiler’, ’Jagten på løbehjulstyven’, 
’Dragefodring hos smeden’, ’Hjælp 
til Kong Gulerod’, ’Snyd den sure 
ged’ og andre sjove aktiviteter.

Forlag/udstillere
I Nedre Foyer kan du møde forlag 
og udstillere, filosofere, købe 
bøger til ’heslige’ priser og evt. gå 
hjem med en zombietegning:

Calibat 
Dreamlitt 
Hjulet
Libris  
Maneno
Musicarma
Rum for Undren
LBA Tekst & Tegning
Det kreative Mellemrum
Solstrålen
Filtekongen
Bog & Idé

Auktion 
En række af årets illustratorer har 
udfoldet deres streg, pensel eller 
filtenål og doneret et værk.

Kom og byd ved auktionen kl. 
12.45. Overskuddet går til orga-
nisationen ’Læs for livet’, der 
donerer bøger til institutioner for 
udsatte børn og unge.
 

Af René Toft

Bogdag for Bette Lorte 20. maj Bogdag for Bette Lorte 20. maj
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Udstillinger
Oplev Ole Lund Kirkegaardsoriginaltegninger på biblioteket.Se kunstprojekter fra skoler i Kultur-torvets træer og i Kulturhuset.

Gæt en lort – ved toiletterneFisk en bog – 1.sal

Signering
v. biografen
Kl. 11.15 Brian Ørnbøl

Kl. 12.00 Marianne Verge

Kl. 12.45  Mette Finderup

Kl. 12.45 Anders Matthesen

Kl. 13.30 Emil Blichfeldt 

Kl. 13.30 Kirsten Sonne Harild

Kl. 14.00 René Toft

Kl. 14.30 Julia Sofia

Kl. 14.45 Sigurd Barrett

Af René Toft

Inge og Asker Larsens Fond
til støtte af almennyttige formål 

Kulturpuljen
Skanderborg

Den A.P. Møllerske Støttefond


