Sammen med forfatter Mette Hegnhøj har vi planlagt at lave et Bogværksted for
børnehavens børn. Seks formiddage i efteråret 2020.
Mette Hegnhøj har lovet at pakke sin kuffert med de ypperste bøger.
Sjove, sørgelige, skøre og anderledes bøger med vilde og poetiske billeder og ord.
Bøger med hul i. Og bøger uden ord.
Sammen går vi på opdagelse i dem og henter inspiration til vores egne bøger. Og
så begynder vi at skabe. Billeder, ord, scenarier, fortællinger.
Vores bøger kommer til at se ud på mange måder. En lille miniatureæske. En popop bog med 3D effekter. En tom bog med løse billeder og ord, som læseren selv
skal placere. En firkantet bog med syet ryg eller hæftet sammen, præcis som vi
kender dem. Eller en e-bog som vi mixer sammen på iPad. Og indspiller
lydeffekter eller stemmer til. Eller hvad vi nu finder på undervejs.
Vi glæder os til kreative-æstetiske formiddage, hvor processen bevidst er søgende
og åben. Hvor alle deltagere, børn som voksne, stiller sig til rådighed med det,
som vi hver især kan byde ind med. Og det, som det går op for os undervejs, at vi
kan byde ind med.
Mette Hegnhøjs egne bøger bevæger sig i et landskab mellem billedkunst og lyrik
- ofte med interaktive elementer - og vi tænker, at det bliver inspirerende for
børnene at opleve, at litteratur er mere end ord på papir. Vi håber, at mødet med en
forfatter, der selv er entusiastisk omkring sin kærlighed for bøger og ord, vil gøre
børnene nysgerrige. Og vi glæder os til at give dem mulighed for at udtrykke egne
ideer, tanker, behov og fortællinger samt lytte til hinandens udtryk. Ved at opleve
og selv arbejde med forskellige bogformater, vil vi give børnene mulighed for at
opnå mediekompetencer til at opleve, fortolke, udtrykke, producere,
eksperimentere og lege med medierne.

