Stjernenatten
Hvad mon der sker et sted under stjernerne?
Vær med til at forme historien.

Udgangspunktet
Tiden er knap – en ond magt truer Verden. Stjernerne på nattens himmel bliver færre, tågen
fra Tågegabet i Urdragedybet breder sig, og De Grå Ravne flyver i ly af mørket og natten og
angriber Menneskene, der bor i den lille by Udkanten i Farvernes Dal.
På Yderligheden er ikke kun livet, men både Stjernerne og Menneskenes sjæle truet. Den
onde fyrstes magt vokser dag for dag, Intetheden har allerede opslugt Gråheden og den Grå
Stad, hvor den grå herre og den grå frue hersker.
Det er nu kun et spørgsmål om tid, inden den altudslettende tåge når landsbyen.
Dragens skrækindjagende brølen kommer dag for dag nærmere, men Stjerneøje og
Dragedræber lader sig ikke kue, de vil kæmpe for Stjernefolket og Menneskene, for Stjernerne
skal atter tændes og lyse i Stjernenatten, stråle og blinke på nattehimlen – det bliver det
smukkeste syn, nogen nogensinde har set.
Hvis det vel at mærke lykkes – her har Stjerneøje og Dragedræber hårdt brug for børnenes
fantasi!

Tør du?
Vil du hjælpe Stjerneøje med til at befri Stjernerne og Stjernefolket? Vil du drage til
Tågebjerget og kæmpe mod den onde fyrst Nihil på Intethedens slot? Er du den Grå Ravn, der
jager i natten? Vil du være fyrsten, Universets Herre, der hersker i Intethedens Slot?
Er du den udvalgte, Dragedræberen, der må gå ad Skumringsvejen over Grådybet og følge
Ensomhedens Sti gennem Glemselens Grotte? Er du krigeren, der fører hæren mod
Tågebjerget? Er du Elle, den allerklogeste, eller Stjerneøje, den smukke befrier?
Er du den, der gennem alle farer når frem til til Sjælenes Sal for at kæmpe mod Nihila,
dragen, den uovervindelige? Eller kan du dræbe dragen og sætte stjernerne tilbage på himlen?
Så er det lige dig, vi har brug for!

Fortællingens mange ansigter
Sult, sult, sult, sult, umættelig sult, brøler dragen, inden den fortærer de fortabtes hjerter,
mens de fangne stjerner langsomt falmer på væggene i Sjælenes Sal.

I dette projekt er vi sultne på udtryksformer, på fantasi og fortællelyst, her kan du vælge at
danse, fortælle, citere, synge, rappe, skrive, dramatisere, filme, tegne, male, modellere, bruge
krop, ansigt, stemme og ikke mindst din egen levende forestillingsevne, når du, sammen med
mange andre, tager kampen op mod dragen.
Vi vil have stjernerne igen! Vi vil beholde farverne! Vi vil lære på alle måder!
I denne sammenhæng er det dig, der er en af stjernerne i et medrivende eventyr, der fører
dig gennem de smukkeste egne og gennem de største farer – du møder både skønheden og
udyret på en dramatisk rejse, hvor din egen fantasi skaber verdener og universer, vi endnu
ikke kender eller har hørt om.
Deltag i en udfordrende ekspedition til det fjerne og uudforskede Tågebjerg – vi regner med
at være klar til at rejse om ca. ½ år, men tilmelding til turen er nødvendig nu - vi har meget,
vi skal forberede!

Ekspedition for vovehalse
Som forfatter skriver jeg en bog, men fortællingen har mange andre udtryksformer – dans,
drama, musik, film, bevægelse, sang, mundtlig fortælling m.v. Jeg har arbejdet med dem alle,
bortset fra netop et længere sammenhængende skønlitterært værk.
Samarbejdet med jer vil tilføje nye dimensioner og kunne inspirere og berige den skriftlige
fortælling, mens den bliver til.
Vi rejser i ukendt land og ved ikke, hvad vi møder. Jeg vil føre rejsedagbog over
ekspeditionens forløb og er sikker på, vi alle når ud og måske hjem en masse eventyrlige
oplevelser rigere.
Først skal vi vide, hvem ekspeditionsdeltagerne er, og hvilke udtryk de gerne vil arbejde
med. Samarbejdspartnere i alle aldre og med forskellige tilgange og forudsætninger er derfor
velkomne til at kontakte os; børnehave, indskoling, mellemtrin, overbygning – eller måske
fritidsklub og Kulturskole.

Vil du med til Tågebjerget?
Stjernenatten er en invitation til skoler, klasser og lærere, der vil være med til at inspirere en
ny bog og arbejde sammen med en forfatter i processen i skoleåret 2014-2015 og en
opfordring til skolebibliotekarer, konsulenter og lærere til at byde ind.
Formålet er at inspirere kulturen i skolen, vise fortællingens mange ansigter og skabe et
oplæg til kulturevents, evt. i form af fortælledage, filmfestival, dramauge, forfatterværksted
m.v.
Vi ønsker i forhold til dette værk bred repræsentation, aldersmæssigt og i forhold til
forskellige udtryksformer, men intet projekt er på forhånd for stort eller for småt. Fortæl os på
mail kort om:

1.

Hvem I er,

2.

Hvad jeres motivation og forudsætninger er,

3.

Hvordan og med hvad, I kunne tænke jer at indgå og

4.

På hvilken måde I vil synliggøre projektet – events etc. Alle, der retter forespørgsel, vil
blive kontaktet efterfølgende.

Startoplæg hos jer
Vi kan tilbyde et startoplæg hos jer – uden beregning i Kommunernes Skolebiblioteksforenings
medlemskommuner - og løbende kontakt og opfølgning under processen.
Projektet og udgivelsen, det skal føre til, sker i samarbejde mellem forfatter, medvirkede
børn og lærere/pædagoger og Kommunernes Skolebiblioteksforening, der følger og observerer.
Processen vil løbende blive fulgt i Børn & Bøger og på foreningens hjemmeside.
Fortællingen om Stjernenatten har i øvrigt dannet ramme om sangtekst, musik og drama i en
af i alt seks musicals, opført med succes for børn og med børn, der hver gang har efterspurgt
længere fortællinger.
Kontakt Gitte Frausing, Kommunernes Skolebiblioteksforening, gf@ksbf.dk, eller Anette
Grønholt Andersen, forfatter, skolebibliotekar og konsulent, email@invited.dk, hvis I vil være
med til at skabe fortællingen og bogen om Stjernenatten.

