Program for Greves Uhyggeligste Festival
Greves Uhyggeligste Festival - GUF - finder sted i uge 44. I denne uge kan
børn i børnehaver, skole og SFO i hele Greve Kommune deltage i GRATIS
workshops og arrangementer. Der er først-til-mølle tilmelding.
KLIK på den enkelte workshop for at læse nærmere.

Mandag
26/10

Tirsdag
27/10

Onsdag
28/10

Torsdag
29/10

Fredag
30/10

Mød forfatter
Camilla Wandahl
Alder: 4. kl.
Sted:
Greve Bibliotek

Mød forfatter
Benni Bødker
Alder: 4. kl.
Sted:
Tune Bibliotek

Uhyggelige
fortællinger
Alder: SFO
Sted:
I jeres SFO

Uhyggelige
fortællinger
Alder: SFO
Sted:
I jeres SFO

Mød forfatter
Ellen Holmboe
Alder: 2. kl.
Sted:
Greve Bibliotek

Uhyggelige
fortællinger
Alder: SFO
Sted:
I jeres SFO

Mød forfatter
Morten Dürr
Alder: 6. kl.
Sted:
Greve Bibliotek

Onsdagsfortælling
Alder: Børnehaver
Sted:
Greve Bibliotek

Magiske
tryllestave
Alder: 6-10 år
Sted:
Egen skole

Sangskriverworkshop
Alder: 4. - 9. kl
Sted:
Egen skole

Uhyggelige
fortællinger
Alder: SFO
Sted:
I jeres SFO

Musikworkshop

Sangskriverworkshop
Alder: 4. - 9. kl
Sted:
Egen skole

Løgneren er
løs!
Alder: 0. kl.
Sted:
Greve Bibliotek

Teater: ”Om ikke at blive ædt”
Alder: Fra 5 år
Sted:
Greve Museum

Lav dit eget
familietræ
Alder: 6-10 år
Sted:
Egen skole
Teater: ”Om
ikke at blive
ædt”
Alder: Fra 5 år
Sted:
Greve Museum

Alder: 6-9 år
Sted:
Egen skole

Musikworkshop
Alder: 6-9 år
Sted:
Egen skole
Allehelgen og
halloween
Alder: 0. - 5. kl.
Sted:
Greve Museum

Greve Bibliotek præsenterer:

Mød forfatteren Camilla Wandahl
Kom til Greve Bibliotek med din klasse og giv læselysten et ordentlig hak
op.
Camilla Wandahl skriver om den svære brydningstid mellem barndom og
voksenliv. Hun skildrer med stor varme, omsorg og respekt piger, der kæmper med usikkerhed, forelskelser og følelser i fuld firspring.
Tidspunkt:

Mandag den 26. oktober kl. 10

Varighed:

60-90 minutter

Alder:

4. klasse

Antal deltagere:

Man tilmelder sig klassevis

Sted:

Greve Bibliotek

Tilmelding:

Email: ushi@grevebib.dk

Tune Bibliotek præsenterer:

Mød forfatteren Benni Bødker
Kom til Tune Bibliotek med din klasse og giv læselysten et ordentlig hak op.
Den fantastiske forfatter Benni Bødker, der er manden bag Krystalskibet,
2100, Infernus og en masse andre hårrejsende og spændende bøger, kommer til Tune Bibliotek for at begejstre og betage. Det er ham, der siger
”børn har godt af at blive skræmt. ”
Tidspunkt:

Tirsdag den 27. oktober kl. 10

Varighed:

60-90 minutter

Alder:

4. klasse

Antal deltagere:

Man tilmelder sig klassevis

Tilmelding:

Email: ushi@grevebib.dk

Greve Bibliotek præsenterer:

Mød forfatteren Morten Dürr
Kom til Greve Bibliotek med din klasse og giv læselysten et ordentlig hak
op.
Morten Dürr skriver sjove bøger om forbyttede tissemænd, og drenge der
lader som om, de er robotter for at få et hjem. Men han skriver også ting
som Zenobia og Ivalu, hvor læseren efterlades helt åndeløs og nærmest
grædefærdig.
Tidspunkt:

Tirsdag den 29. oktober kl. 10

Varighed:

60-90 minutter

Alder:

6. klasse

Antal deltagere:

Man tilmelder sig klassevis

Sted:

Greve Bibliotek

Tilmelding:

Email: ushi@grevebib.dk

Greve Bibliotek præsenterer:

Mød forfatteren Ellen Holmboe
Kom til Greve Bibliotek med din klasse og giv læselysten et ordentlig hak
op.
Ellen Holmboe er kvinden bag den populære serie om Phillip M. Lund og andre bøger. Hvad enten det handler om drukneulykker, uhyggelige klovne,
onde dyr eller hvad som helst, er der altid smæk for skillingerne og fart på.
Tidspunkt:

Fredag den 30. oktober kl. 10

Varighed:

60-90 minutter

Alder:

2. klasse

Antal deltagere:

Man tilmelder sig klassevis

Sted:

Greve Bibliotek

Tilmelding:

Email: ushi@grevebib.dk

Greve Bibliotek præsenterer:

Fortællinger om mordere, vampyrer, hekse
og varulve
Der er ondskab, der lurer i selv den mest uskyldige nabolejlighed. Der er
mordere og hekse alle steder, hvis man kigger grundigt nok efter. Det har
bibliotekar Ulrik Stets Hilden gjort, og han deler ud af sine erfaringer.
Tidspunkt:

Mandag den 26. oktober kl. 14.30
Tirsdag den 27. oktober kl. 14.30
Onsdag den 28. oktober kl. 14.30
Torsdag den 29. oktober kl. 14.30

Varighed:

Cirka 45 minutter med uhyggelige historier og hygge

Alder:

SFO børn

Sted:

I jeres egen SFO i et egnet lokale

Tilmelding:

Mail: ushi@grevebib.dk

Greve Bibliotek præsenterer:

Løgneren er løs på Greve Bibliotek!
Skal din 0. klasse møde verdens største løgnhals, så har I chancen, når Carl
Quist Møller fortæller om den talende frø i undervandshummerubåden, som
kan regne og samtidig er professor i geografi - og om brandmandsslukkertis
og andre (næsten) sande historier. Måske I endda møder en doktor med
speciale i fodsvamp?
Tidspunkt:

Tirsdag den 27. oktober kl. 10

Varighed:

60-90 minutter.

Alder:

0. klasse

Antal deltagere:

Man tilmelder sig klassevis

Sted:

Greve Bibliotek

Tilmelding:

Mail: smm@grevebib.dk

Greve Bibliotek præsenterer:

Super duper deluxe Onsdagsfortælling i piratskibet
Vi starter sæsonens Onsdagsfortællinger op med et brag. Fortællinger for
de mellemste og større børnehavebørn fortalt så alle kan være med, men så

det stadigvæk er spændende for selv den mest forhærdede pædagog.
Tidspunkt:

Onsdag den 28. oktober kl. 9.30

Varighed:

35 minutter

Alder:

Børnehaver

Antal deltagere:

Man melder sig til stuevis og med et cirka tal. Så laver vi så

mange pladser som muligt.
Sted:

Greve Bibliotek

Tilmelding:

Mail: ushi@grevebib.dk

Greve Kultur-Base præsenterer:

Lav dit eget familietræ
På denne workshop skal vi kreere vores stamtræer. En dag med kreativitet
og kærlighed.
Tidspunkt:

Tirsdag den 27. oktober kl. kl. 9.00-12.00

Varighed:

3 timer

Alder:

6-10 år

Antal deltagere:

En skoleklasse

Sted:

Egen skole
Der skal være et rum med mulighed for brug af maling/plads
til kreativitet.

Tilmelding:

E-mail: ktt@greve.dk

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 9. oktober

Greve Kultur-Base præsenterer:

Magiske tryllestave
Efteråret er en hyggelig tid, hvor bladene falder af træerne, kreativiteten
blomstrer, og magien spreder sig. På denne workshop laves der magiske
tryllestave specielt designet af eleverne selv.
Tidspunkt:

Torsdag den 29. oktober kl. 9.00-12.00

Varighed:

3 timer

Alder:

6-10 år

Antal deltagere:

En skoleklasse

Sted:

Egen skole/SFO

Tilmelding:

E-mail: ktt@greve.dk

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 9. oktober

Greve Kultur-Base præsenterer:

Hitmaker sangskrivningsworkshop
Kom til workshop, hvor der arbejdes på at lave egen tekst til enten en sang
eller en rap. Eleverne vil gennem workshoppen skulle arbejde sammen og
med hjælp fra lærere ende med at stå med en tekst, der kan synges eller
rappes.

Tidspunkt:

Torsdag den 29. oktober kl. 8.00-12.00
Fredag den 30. oktober kl. 8.00-12.00

Varighed:

4 timer

Alder:

4.-9. kl.

Antal deltagere:

En skoleklasse

Sted:

Egen skole
Der skal bruges et lokale med 4 m2 pr. elev, 2 klaver og ger ne keyboard, der kan rykkes rundt.

Tilmelding:

Email: ktt@greve.dk

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 9. oktober

Greve Kultur-Base præsenterer:

Musikworkshop med Mark Johnsen
Sammen skal vi lave en fortælling med musik og ord. Vi skal spille instrumenter og lave musik. Eleverne skal bruge deres kreativitet til at improvisere en historie med lyd, puls, rytmer, dynamik og harmonier.
Tidspunkt:

Onsdag d. 28. oktober kl. 9.00 – 11.00

Onsdag d. 28. oktober kl. 12.00 – 14.00
Torsdag d. 29. oktober kl. 9.00 – 11.00
Varighed:

2 timer

Alder:

6-9 år

Antal deltagere:

En skoleklasse

Sted:

Egen skole i egnet musiklokale

Tilmelding:

E-mail: ktt@greve.dk

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 9. oktober

Greve Museum præsenterer:

Teater: ”… Om ikke at blive ædt”
Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor hun møder ikke bare ulven, men også Hans og Grete, Askepot og
mange andre eventyrlige figurer. En unik teatermaskine er rammen, hvor
magi og fantasi folder sig ud og fortæller en historie om at blive vred, og
finde modet til at tage sagen i egen hånd.
Skuespiller Peter Holst leger frit med eventyrenes figurer og fantasifulde
verdener – der til sidst bliver sit helt eget eventyr.
Tidspunkt:

Tirsdag den 27. oktober. Forestilling kl. 10.00 og kl. 11.
Onsdag den 28. oktober. Forestilling kl. 10.00 og kl. 11.

Varighed:

40 minutter

Alder:

For alle ned til 5 år

Antal deltagere:

40 børn

Sted:

Greve Museum

Tilmelding:

E-mail: kfu@greve.dk

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 23. oktober

Greve Museum præsenterer:

Allehelgen og halloween
Når du træder ind over dørtrinnet på den gamle gård fra 1826, så knirker
gulvene, og der er mørkt i krogene. Kom og tag plads i den gamle stue og
hør, hvorfor man var bange for ondskab og ånder i gamle dage.
Du kan høre uhyggelige historier om overtroiske væsner, der skræmte
landsbyboerne i gamle dage. Måske ser du maren, der plager mennesker om
natten, så de får mareridt. Eller du hører skridtene fra helhesten – den trebenede hest, som varslede sygdom og død. Ifølge folketroen er allehelgensaften den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løse for at van-

ære og håne de helgener, der festligholdes på Allehelgensdag.
Undervisningen slutter af med, at eleverne laver spøgelsesmasker.
Tidspunkt:

Torsdag den 29. oktober kl. 9-10.30

Torsdag den 29. oktober kl. 10.30-12
Varighed:

1,5 time

Alder:

0.—5. klasse

Antal deltagere:

En klasse

Sted:

Greve Museum

Tilmelding:

E-mail: kfu@greve.dk

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 23. oktober

