SKAPANDE SKOLA

WORKSHOP

med illustratörerna

Annie Huldén och Pia Johansson
Kompisﬁgurer från ett Skapande skola-projekt i Lerum.

Vad är en illustratör? Hur blir man bra på
att rita? Och hur hamnar bilderna i
böcker?
Inledningsvis berättar och visar vi vad vi som
illustratörer gör.
Vi går vidare med att fundera tillsammans kring
hur vi är lika och olika och om att vara kompisar.
Barnen jobbar med Kompisﬁgurer: en ensam
kompisﬁgur som vi har med oss vill ha kompisar.
Utifrån en cirkel (alla lika) får barnen rita, klippa,
klistra (olika kompisar).
Vi tar fasta på det lustfyllda i skapandet, uppmuntra till att ”gå loss” men ger också konkreta
tips. Hur ritar man en hand? Hur kan olika ögon
se ut?
Detta i samband med ett viktigt ämne –vänskap.
Tillsammans blir det ett myller eller en
lång rad av både olika och lika kompisar.
Finns det möjlighet laminerar vi kompisﬁgurerna
och klistrar på pinnar.
Vi kan också jobba vidare med en två- eller tredimetionell lekplats åt kompisﬁgurerna att leka
vidare på vid ett ytterligare tillfälle, eller kanske
göra en gemensam utsmyckning i korridor eller
bamba.
Passar för: förskola, skola F–4 och särskola.

Lokal/Materialkrav: Bord att arbeta vid,
klassrum fungerar bra. Materialkostnad tillkommer. Det går även bra att använda material
som redan ﬁnns och sedan komplettera med
några nya inköp.Vi tar även med lite ”smått och
gott” som vi bjuder på; tygbitar, garn etc.
Ekonomi: Vi följer Författarcentrums rekomendationer: http://www.forfattarcentrum.
se/verksamhet/forfattarformedling/arvodeslista/

Pia Johansson
Utbildad vid Hdk i Göteborg.
Verksam som illustratör med
bilderböcker, kapitelböcker och
läromedel.
Har även gjort Göteborgs lånekort.

Annie Huldén
Utbildad vid Hdk i Göteborg.
Illustrerat en rad bilderböcker,
faktaböcker och kapitelböcker.
Jobbar även som designer för Ikea,
bl.a. med mjukisdjur.

hej@piajohansson.se

annie@anniehulden.com

tel. 0730/555764
www.piajohansson.se

Tillsammans har vi jobbat med kulturpedagogiska projekt för barn
och unga i många olika sammanhang sedan 2008. Några exempel:
Göteborgs Konsthall, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, bibliotek, förskolor och skolor i Göteborg och Västsverige.

tel. 0730/731502
www.anniehulden.com

I samråd med pedagogerna kan vi
även utforma workshops och besök
efter önskemål.Välkomna att kontakta
oss med frågor och funderingar.

