For alle skolestartere i Innlandet

Bli med
på Boklek!

Alle skolestartere ønskes velkommen til et
møte med Line Renslebråten og det yrende
livet som finnes under polarisen.
Boklek-turné
Alle barna som går siste året i barnehagen blir invitert til folkebiblioteket
der de får møte en av årets formidlere.
Boklek-forfatter i 2020 er Line Renslebråten. Under Boklek-turneen reiser
hun, sammen med Marianne Sundal, rundt til alle folkebibliotekene
i Innlandet og formidler fra «Under Polarisen», en bok om det yrende
mangfoldet og dyrelivet i polarhavet.

Hva er Boklek?
Boklek er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Innlandet
fylkesbibliotek og alle folkebibliotekene i Innlandet. Prosjektet støttes
av Eidsiva og Sparebankstiftelsen Hedmark. Målet med prosjektet er
å skape positive litteraturopplevelser for alle skolestartere i fylket.
Boklek startet opp i 2014, og i 2019 deltok over 3000 barn
i prosjektet. I 2020 inviteres skolestarterne igjen til
Boklek, til å oppdage boka gjennom å lytte, tegne,
dikte, fortelle og skape.

Lek med boka!
Bøkene til Line Renslebråten kan lånes på ditt lokale folkebibliotek.
Forfattermøter blir alltid best med et forberedt publikum, så vi oppfordrer
barnehagene til å gå inn på boklek.no hvor det finnes nyheter, tips og ideer
til aktiviteter som kan gjennomføres i barnehagene, og hjemme, før
og etter besøket på biblioteket.

ÅRETS FORMIDLERE
Line Renslebråten
Line Renslebråten skriver og illustrerer sakprosa for
barn, er glødende opptatt av natur og miljø og elsker å
formidle til barn og unge. Hun har jobbet som kunstog håndverkslærer i ungdomsskolen, og har skrevet og
illustrert en skjønnlitterær bok og seks sakprosabøker
for barn.
Marianne Sundal
Marianne Sundal er formidler under Boklek-turneen
2020. Hun er forteller og har de siste femten årene
arbeidet med fortellinger, forestillinger og kurs. Hun
arbeider mye med elever og lærere som vil lære seg å
fortelle historier og lager også egne forestillinger.

Et samarbeidsprosjekt mellom
alle folkebibliotekene i Innlandet og

NORSK
LITTERATURFESTIVAL
21. TIL 26. MAI 2019
Boklek er støtta av:

