NISSEN PAA LOFTET
kravler ned, kommer forbi og fortæller.
Han medbringer gerne traditionelt (gammeldags)
håndlavede Legetøj, ”Upcycling Verdenslegetøj” af
genbrusmaterialer og nu også sit…

Mobile genbrugslegetøjsværksted
(efter ønskes)

Nissen fortæller bl.a.:
Solhvervseventyr om vinter og
sommer og om hvorfor vi holder
jul, gamle historier om den
traditionelle nisse
og…

Værkstedsvognen er en krydsning af:
smede-arbejde, cykeldele, almuemøbler,
plastrør, bambus og naturgrene.

”Nissernes magiske legetøj”
En fortælleforestilling
som præsenterer håndlavet legetøj
af natur- & genbrugsmaterialer,
der samtidig
illustrerer håndværkets historie
fra hænders
arbejde til industriel maskinel produktion

I bedste Storm-P-stil er den forsynet med legetøj og
lydeffekter, der aktiveres af cykelpumpe,
ringeklokke, håndbremse, drejende hjul og tandhjul.
Vognen er fyldt
med alverdens genbrugsmaterisler
og nødvendigt værktøj til at lave
al tænkeligt upcycling genbrugslegetøj
samt færdige produkter til leg og afprøvning.

Nissen tilbyder før, mellem og efter forestillinger at sprede julestemning, med fløjte, nisselige julehilsner
(ønskenødder, tryllestøv, elverdug og stikpiller) og/eller sin værkstedsvogn. Det mobile legetøjsværksted vil
skabe opmærksomhed, magiske overraskelser og lægge op til leg og fremstilling af legetøj.

Turneperiode: d. 25. nov. til 30. dec.
Nissen paa Loftet (Shagembe/Anders Historiefortæller) optræder for alle 1 – 100 år
VARIGHED: ca. 50 min. (20 min. – 3 tm. inkl. pauser også muligt)
PRIS: Efter aftale -

Institutioner, skoler & biblioteker fra 2500 kr
Virksomheder, Indkøbscentre og Cityforeninger fra 5000 kr
KONTAKT: Anders “Shagembe” Jørgensen - shagembe@gmail.com - Mobil (sms): +45 28681958
– Wilkensvej 38,2tv - 2000 Frederiksberg - www.shagembe.dk

Forestillinger garneres med fløjtespil, trommerytmer & bjældeklang, og
tilpasses publikum ved valg af historier, sprog, ordforråd og fortællestil.
Historierne kommer fra folkeeventyr, nordlige sagn og myter. samt
fortællinger af HC Andersen og Astrid Lindgren, hvis det ønskes.

Nissernes Magiske Legetøj
...består af bevægelige dukker og livagtige
dyrefigurer, mangfoldige lydeffekter, køretøjer,
trilleværk og snurretoppe i forskellige varianter Mekanisk legetøj (uden strøm) med overraskende
og magiske effekter.
Fortællingen begynder med at vise legetøj af
naturmaterialer, som i årtusinder er blevet skabt
og brugt udelukkende ved brug af hænders kraft og
færdighed. Forestillingen introducerer fremkomsten af fabrikker og materialer som blik og
plast, for på finurlig vis at ende med industriel
masseproduktion, som vi bl.a. kender det fra
Disneys beskrivelse af Julemandens værksted.

NISSEN (alias Shagembe eller Anders Historiefortæller) har 30 års erfaringer som fortæller og har nu
optrådt 23 år som traditionel nisse i Børneteater, i institutioner, på skoler og biblioteker og for private
virksomheder.
Anders er uddannet pædagog med drama som hovedfag og har en Master i Børne- og Ungdomskultur fra
Syddansk Universitet 2013. Han har samlet folklore fra alle verdenshjørner bl.a. i form af traditionelle
historier og håndlavet ”upcycling genbrugslegetøj” – dvs. lavet af genbrugs- og naturmaterialer.
SE MERE: www.shagembe.dk og Facebook: Anders Shagembe Jørgensen

