LÄSFRÄMJANDE

MED MUNTLIGA BIBLIOTEKET

HÖR BERÄTTELSEN
- LÄS BOKEN!

BESTÄLL EN FÖRESTÄLLNING MED
MUNTLIGA BIBLIOTEKET
Muntliga Biblioteket är ett läsfrämjandeprojekt som genom muntliga
berättelser stimulerar till läsning. Det har bedrivits av berättarkompaniet
Fabula Storytelling med stöd av Kulturrådet på skolor i Skärholmen 201516. Ett av resultaten som rapporteras är ökad utlåning på skolbiblioteken.
Nu erbjuder vi läsfrämjande berättarföreställningar till alla intresserade
skolor. Ofta kan skolan få subvention via Skapande Skola.
Klassen får en berättarföreställning ur en klassisk bok, som inspirerar
eleverna till eget läsande. Vi tipsar om de böcker som berättelserna är hämtade från. Ni kan välja bland klassiker som Ringaren i Notre Dame, Oliver
Twist, Decamerone, eller berättelser av Edgar Allan Poe och Selma Lagerlöf.
Ni kan också beställa historier ur nordisk tradition som Kalevala eller Eddan.
Andra klassiker kan vara från grekisk mytologi, Tusen och en natt, Riddarna
kring runda bordet, Bröderna Grimm eller ur den afrikanska sagoskatten.

Paket 1
• En föreställning för klassen (eller två klasser) (ca 40-50 min),
från någon av de litterära klassiker som finns på vår lista. Lärarna
jobbar på valfritt sätt vidare med
innehållet. Berättaren har med
böcker och presenterar dem.
Paket 2
• Workshop med lärarna/arbetslaget på skolan (ca 2 tim).
Lärarna får träning i hur de kan arbeta med muntligt berättande.
• En föreställning enligt paket 1.
• En workshop i muntligt berättande med klassen (ca 2 tim),
där eleverna själva får träna sig i att framträda med en
berättelse.
Kontakta Fabula Storytelling för prisuppgifter och möjliga upplägg.
Telefon: 08 - 344 133
Mail: fabula@storytelling.se
Web: www.storytelling.se
En dag i september kom två femteklasspojkar in på Skärholmens
bibliotek. De rusade ivrigt fram
för att få hjälp av bibliotekarien
att hitta Tusen och en natt. När de
fick den tunna boken anpassad för
barn betraktade de den misstänksamt: ”Men det ska ju vara tusen
och en saga! De får väl inte plats i
den här! Vi vill ha den riktiga Tusen
och en natt…” Pojkarna blev nöjda
först när bibliotekarien tagit dem till
vuxenavdelningen och letat fram
en tjock Tusen och en Natt. De två
hade just hört en föreställning med
Muntliga biblioteket.

”Jag läser aldrig böcker, men den här ska jag
pröva!” sa en flicka i femman, när hon lyssnat till Charles Dickens roman ”Oliver Twist”,
med Muntliga Biblioteket.

