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Kl. 16.00
Byvandring ”I Ole Lund Kirkegaards fodspor”
v. Museum Skanderborg.
Mødested Kulturtorvet.

kl. 17.00-18.00
Forfatteren Lars Daneskov har valgt at fejre 
udgivelsen af sin nye børnebog, Stenfjæs, i 
Skanderborg. 
Kom og mød forfatteren på selve udgivelsesda-
gen og vær med i tegnekonkurrence og skatte-
jagt. 

Hils også på købmanden fra Lille Virgil med violin 
og kaspersfrø, og måske møder du et flyvende 
tæppe?
v. Købmandens hus, Ole Lund Kirkegaard Stræ-
de.

Udstillinger i Kulturhuset
• Oplev Ole Lund Kirkegaards original-
 tegninger på biblioteket
• Skolebørn udstiller skulpturer og vægkunst i  
 Kulturhuset
• Leg i Cirkelines univers på biblioteket
• Kravl ind i Den Kæmpestore Pære

”Det blev en dejlig fødsels-
dAg, sOm CaRl emils mor kunne 
huske Mange år efteR”
– fortæller Ole Lund Kirkegaard i Lille Virgil (1967) 
om den fantastiske, forrygende, men for Carl 
Emils mor helt forfærdelige fødselsdag.

Di Heslige Slønglers Klup vil – næsten - give 
deres Sløngelord på, at Sløngeldage 2018 også 
vil blive husket mange år efter som herlige, 
helstøbte og ”heslige” dage med plads til den 
muntre latter og den dybe eftertanke for børn og 
voksne. Vores hensigt er intet mindre end at give 
publikum mulighed for at indtage livgivende og 
langtidsvirkende Sløngelnæring. 

Sløngeldage består i 2018 af to 
elementer:

Sløngelfredag 25. maj
Di Heslige Slønglers Klup har besluttet at invitere 
alle kommunens 3. klasser til seriøse og muntre 
Sløngelløjer. Hvert eneste år fra nu! 
Denne fredag møder eleverne Sigurd Barrett, 
Lars Daneskov, rapgruppen HipSomHap, Kirsten 
Sonne Harild, Iben Marianne Hansen, Line Kyed 
Knudsen, Gunvor Reynberg og LG Jensen.
Alle elever i kommunen vil på lang sigt få mulig-
hed for at tilegne sig det fantasirige og livsbe-
kræftende Sløngel-DNA, der er at finde i den bed-
ste børnelitteratur og -underholdning. Slønglerne 
indtager senere på dagen Købmandens Hus som 
en del af Lys Nat. Kig forbi.

Bogdag for Bette Lorte lørdag 26. maj 
Få smagsprøver for Bogdag for Bette Lorte på 
de kommende sider og mød op til en livsbekræf-
tende sløngeldag med fri leg med andre sløngler. 
Mød forfattere, musik, workshops og andre frie, 
friske og frække finurligheder i og omkring Kul-
turhuset Skanderborg. 

Di Heslige Slønglers Klup

Så længe man har glæde af at lege, så skal man 
altså gøre det. På den måde bevarer man sin 

barnlighed, lige indtil man sidder og drikker sin 
brændevin på alderdomshjemmet.

(Ole Lund Kirkegaard – 1971)

Sløngelfredag d. 25. maj/Lys NatSløngeldage 2018 - 25. & 26. maj

L a r s  D a n e s k o vS i g u r d  B a r r e t t



Nedre Foyer Bibliotek Store Sal Øvre Foyer & Sløngelsal Bypark & Kulturtorv

10.00-10.15
Åbningstale v. Manu Sareen, forfatter og 
tidligere minister.

10.30-11.00
Manu Sareens bøger er hæsblæsende, 
underholdende og fyldt med sproglige 
finurligheder. Hør forfatteren fortælle om 
Iqbal Farooq-bøgerne.

11.15-11.50
Sigurd blæser støvet af Danmarkshisto-
rien med et brag af en koncert fyldt med 
myter, fortællinger og historiske fakta.
Pris: 65 kr., billetsalg.
www.kulturhuset-skanderborg.dk

10.30-15.00
Skrol
Leg med skrot og rolleleg og slip kreativite-
ten løs i et mekka af genbrugsmaterialer v. 
kreativisten Mads Nielsen. 

10.30-14.30 
Drengestreger – også for piger (4-15 år) 
Start i Byparken. Pointkort afleveres i en 
pip-postkasse senest kl. 14.30.
Pokaloverrækkelse kl. 14.45 på Biblioteks-
scenen.

10.15-10.30
Spirekoret underholder med festlige og 
glade sange.

11.00-11.30
Kommoderim fører med levende fortælling, 
musik og billeder børnene ind i en fantasi-
verden, hvor alle rimer med.

13.00-13.35
Onkel Reje
Familiekoncert for børn, der er med på den 
værste.
Pris: 65 kr., billetsalg.
www.kulturhuset-skanderborg.dk

11.00-16.00
Historie-hulen
Ta´ en pause og få en historie om Otto, 
Lille Virgil eller de andre rødder.

10.30-15.00
Musikscenen Ørepinen 
Lyt til sang og musik fra hele kommunen,   
se program sidste side.

10.30-11.30
Kom og lav toiletrulledukker med Jacinta, 
kendt fra Ramasjang.
Workshoppen er åben resten af dagen.

11.45-12.15
Gunvor Ganer Krejberg fortæller om alfe-
pigen Mirja - en eventyrlig fortælling om 
venskab, mod, frygt og usikkerhed, og om 
at finde sin egen styrke.

14.00-14.35
Onkel Reje
Familiekoncert for børn, der er med på den 
værste.
Pris: 65 kr., billetsalg.
www.kulturhuset-skanderborg.dk 

10.30-15.00
Folde-bøger-værksted
Sjov med gamle bøger 
v. Kulturskolen Skanderborg.

11.00-11.45 og 13.00-13.45
Cirkus Fyr & Flamme
Gensyn med Troldmanden fra Samsø og 
hans firbenede artister.
Pris: 20 kr., Billetsalg på dagen på bibliote-
ket fra kl. 9.30.

10.30-13.00
Filteværksted
Filt små uhyggelige monstre, bløde hjerter, 
stjerner mm. 
v. Kulturskolen Skanderborg.

12.15-13.00
Monstre med Mads & Mads
Hør om triste trolde, sultne zombier og 
bukseløse varulve….lidt uhyggeligt, men 
på den hyggelige måde v. Mads Brynnum, 
komiker og forfatter og tegner Mads H. 
Johansen.

10.00-15.00
Café Den Blå Havkat
Køb en kop kaffe, en rød sodavand og 
andre usunde lækkerier.

12.00-14.00
Pynt kager og vær kreativ m. Liv Martine 
og Simone Thorup, kendt fra Den store 
Bagedyst.

13.00-13.30
Lars Daneskov fortæller fra sin nye bog 
Stenfjæs, som er en fuldtonet hyldest til 
fantasien. Nyd ord som vinkeflæsk, pil-
kemad og mundkloak.

11.00-14.30
Ponyridning v. Hørning Ponyrideskole.

13.30-14.00
Kathrine Assels læser op fra Forsøgsbil-
lens fodnoter. 
Lav egne fodnoter til historien, og find ud 
af, hvad Fudus´ hemmelighed er...

11.00 og 12.00 og 13.00
Mød figurerne fra Hodja fra Pjort 
v. Skanderborg Amatørteater.

14.00-14.45 
Hør det spændende eventyr om Filifytten. 
Du kan tegne forslag til handlingen og 
måske vinde bogen.

10.30-15.30
Prøv tombolaen ”Smakkodak” med fantas- 
tiske gevinster.

14.45-15.00
Drengestreger-pokaler overrækkes.

10.30-15.00
Genbrugslegetøj v. Værdicentralen Byg, 
leg og reparer, når skidtet går i stykker.

BogDag foR 
Bette Lorte
Lørdag 26. maj kl. 10-16,

Kulturhuset Skanderborg 

BIOGRAFEN
kl. 15.00 

Se filmen ”Iqbal &

superchippen”

– helt gratis



Forfattere
Børnelitteraturen er et skatkam-
mer af sløngelnæring og er med 
til at give fantasien vinger. Mød 
forfattere og deres nyeste udgivel-
ser på bogdagen, og få inspiration 
til nye litterære bekendtskaber 
og oplevelser. Vi glæder os til at 
præsentere:

Manu Sareen  
Lars Daneskov
Sigurd Barrett
Gunvor Ganer Krejberg
Kathrine Assels
Mads Brynnum
Liv Martine og Simone Thorup
Jacinta Madsen
Mikkel Nordin Frost
Elisabeth Nørkjær

Forlag/udstillere
Hele dagen kan du møde forlag 
og udstillere, købe bøger og andet 
godt til heslige priser.

Fililfytten
TipTapTudse
Rum for Undren
LBA Tekst & Tegning
Vild Maskine
Straarup & Co
Forlaget Landsvalen
Filtekongen
Bog & Ide, Schmidt
Solstrålen

Café Den blå havkat
Tag fri fra den sunde madpakke og 
køb en rød sodavand, en lakrids-
pibe, kaffe, kage og andre usunde 
lækkerier.

Drengestreger – også for piger
Dyst om ”Orla-pokalen” og ”Bette 
Lort-pokalen” i sløngelagtige disci-
pliner for børn mellem 4 og 15 år.
Deltag i Tøndesejllads, Skyd Orla, 
Det Flyvende Tæppe, Fandens 
Bandekasse, GPS jagten, Klatre-
muren, ”Det føles som..”  og andre 
sjove aktiviteter!
Start i Byparken.
Kåring kl. 14.45 på Bibliotekssce-
nen.

Cirkus Fyr & Flamme 
Gensyn med Troldmanden fra 
Samsø og hans firbenede artister
Kl. 11 og kl. 13.
Find fluks biblioteket og køb billet 
til en 20´er.
 
Skanderborg Amatørteater
Mød figurer fra Hodja fra Pjort og 
bliv fotograferet på det flyvende 
tæppe.

Teater Papirhud – mød dem med 
eller uden maske.

Tombolaen Smakkodak
Gå ikke tomhændet hjem - vind 
fantastiske præmier fra byens 
butikker.

Legetøjsværksted
Byg dit legetøj af genbrugsmate-
rialer og lær at reparere det, når 
skidtet går i stykker.
v. Værdicentralen.

Ponyridning
Debut på en krikke? – Kom og få 
en ridetur på Hørning Ponyride-
skoles søde ponyer.

Kom og leg løs med os i Byparken
v. FDF Skanderborg-Stilling. 

Bogdag for Bette Lorte 26. maj, 

Kulturhuset

Bogdag for Bette Lorte 26. maj 
Kulturtorvet & Byparken

Leg, liv
og løjer
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Musikscenen Ørepinen
- vellyd til øregangene 

10.30    Arosimus11.30    No Name12.30    Storro-blu13.30    Dead Band Walking13.45    Ostepops14.30    Produktionsskolens Band

Signering,
Foyeren
Manu Sareen  kl. 11.00

Jacinta Madsen  kl. 11.30

Sigurd Barrett  kl. 12.00

Gunvor Ganer Krejberg kl. 12.15

Mads Brynnum  kl. 13.00

Lars Daneskov   kl. 13.30

Kathrine Assels   kl. 14.00

Liv Martine &

Simone Thorup  kl. 14.30 

Kulturpuljen
Skanderborg

Adelgade 84A . Skanderborg . www.skanderborgoptik.dk . Bestil tid: 86 52 51 00


