Eit samarbeidsprosjekt mellom alle
folkebiblioteka i Innlandet og:

For alle skolestartarane i Innlandet
Bokleik er støtta av:

Leik med boka

Bøkene til Line Halsnes kan lånast på ditt lokale folkebibliotek. Alle barnehagar som deltek i prosjektet, får i
tillegg eit eksemplar av boka «Skogens konge».
Forfattarmøte blir alltid best med eit publikum som er
førebudd, så vi oppmodar barnehagane til å gå inn på boklek.
no, der de vil finne nyheiter, tips og idear til aktivitetar som
kan gjennomførast i barnehagen og heime, før og etter besøket
på biblioteket.

Alle skolestartarar blir ynskt velkomne til eit møte
med Line Halsnes og kongen i skogen.
Bokleik-turné

Alle borna som går siste året i barnehagen, blir invitert til folkebiblioteket der dei får møte ein av formidlarane i år.
Bokleik-forfattar i 2021 er Line Halsnes. Under Bokleik-turneen
reiser ho, saman med Marianne Sundal, rundt til alle folkebiblioteka
i Innlandet og formidlar frå «Skogens konge», ei bok som fortel deg
alt du treng å vite om elgen.

Formidlarane i år

Line Halsnes er illustratør og barnebokforfattar med spesiell interesse for elgar,
anatomi og militære køyretøy. Ho har
illustrert mange bøker og skrive og illustrert
«Stakkars lille hjerte» og «Godtegrisen»,
i tillegg til «Skogens konge», som er den
første sakprosaboka hennar for barn.

Kva er bokleik?

Bokleik er eit samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Innlandet
fylkesbibliotek og alle folkebiblioteka i Innlandet. Prosjektet blir
støtta av Eidsiva. Målet med prosjektet er å skape positive litteraturopplevingar for alle skolestartarar i fylket. Bokleik starta opp i 2014,
og dei siste åra har det delteke over 3000 born i prosjektet. I 2021 blir
skolestartarane igjen invitert til Bokleik, til å oppdage
boka gjennom å lytte, teikne, dikte, fortelje og skape.

Marianne Sundal er formidlar under
Bokleik-turneen i 2021. Ho er forteljar
og har dei siste sekstan åra arbeidd med
forteljingar, førestillingar og kurs. Ho
arbeider mykje med elevar og lærarar
som vil lære seg å fortelje historier, og
ho lagar også eigne førestillingar.

