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Gik H.C.Andersen også 
på Billedskole? 
Af E"a Ring 

Når Billedskolcn i TvillingehaUen hvert år efter sommerferien åbner dørene for en ny billed

skolesæson, mylder born og unge ind i den store, lyse hal for at give sig i kast med spændende 

nye billcdprojekter. I lobet af året vil de 375 elever på eftermiddagsholdene indtage værksteder

ne, der har navne som Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Jorn og Herge . .. Navne, der sammen med 

Billedskolens mange kunstnere, kan inspirere eleverne og udfordre deres ,~suelle kompetencer. 

Der er i mere end en forstand hojt til loftet i den gamle slagtehal, når fantasien fo rst tager fat og 

i lobet af året næsten får loftet taget med alle de ideer vores hus skal rumme. 

Skulpturer, malerier, raderinger og tegneserie ark vokser frem meUem elevernes hænder og 

alverdens materialer kan bruges fra det fineste hvide akvarelpapir og pudsede zink7Jlader - ti l 

beton, bølgepap og skrot. Alle elever har en særLlg viden, der skal omsættes i ovelse, leg og 

eksperimenter. Der bliver kæmpet, udforsket og nok også dromt en del. Det er magi, når noget 

forløses og lykkes efter aUe de anstrengelser. Så bliver den dybe koncentration og stiU1eden plud

seLlg afløst af fis og ballade og lysten til at tage en løbetw· nmdt i Børnekultmområdet, der også 

huser Teaterbutikken og Københavns kom1mmes Musikskole. Et spændende område, hvor meget 

kan ske og nye møder kan opstå - præcis som i eventyr. 

Billedskolen i T villingehallen er et åbent hus, der også arrangerer weekend- og ferieaktivite

ter til glæde for familier og børn, der har lyst til at lære skolen nærmere at kende. 

Ench~dere fungerer Billeclskolen som videnscenter indenfor faget billedhmst med afholdelse 

af omvisninger, kurser og seminarer for lærere og andre med interesse for en fortsat udvikling 

af en levende børnekultur. Samarbejdet med de nære naboer og en lang række kulturinstih1tio

ner, udstillingssteder og museer har altid været til gensid ig glæde og inspiration. Som et af 

Kobenl1avns Kommunes store børnekultw·institutioner har ,~ også en lang tracLltion for at invi

ter e til samarbejde i tværgående projekter med vores fæUes kulturarv som tema. 

Som optakt til 200 årsdagen var det derfor også oplagt at tage en flyvetur igennem H.C. 

Andersens eventyr, historier, kLlp og erindringer og lade tidsmaskinen lande lige her mellem 

2000 kobenhavnske eventyi·eksperter. Tak til alle elever der har modt de kendte og knap så kend

te sider af H. C Andersen og givet hans historier jeres helt eget udn·yk. 

Tak til aUe samarbejdspartnere for et inspirerende og godt samarbejde. Tak til hver enkelt der 

har bidraget og tak til Rw1detaarn for de smukke rammer. 
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Om H.C. Andersen 
1!JThorki/d Bornp Jensen 

Da H. C. Andersen voksede op, blev landet stærkt svækket. Socialt, økonomisk, politisk 

var det nedgangstider for Danmark; ku lminationen var nederlaget i 1864. Al ligevel omta

les første halvdel af 1800-tallet med megen ret som "guldalderen". I åndelig forstand var 

det nemlig en frodig blomstringstid , både for videnskab, filosofi og kunst. Alle kunstarter 

stortrivedes he rhjemme - skulptur, maleri, musik og djgtning. Det var som om man - for

trinsvis det bedre borgerskab - i disse nedgangstider sogte glæde og oprnw1tring i kun

stens verden. Der eksisterede overbevisnjngen om et evigt skønhedsrige, en højere retfær

rughcd, en guddommelig verdensorden. En fast forankret ti llid, som man også møder i 

Andersens rugtning, i hans dagbøger og breve. Andersen havde en urokkelig tro på et gud

dommeljgt forsyn, på at Gud altid ville ham det bedste. 

Guldalder t idens høje vurdering af kunsten kom sandelig også Andersen til gode. Som 

rugter og digterspire mødte han stor interesse og velvilje. Det var delvis uretfærrugt, at 

han opfattede det hjemlige publikum som utalmcmmeligt , i modsætning til det tyske. (I 

Tyskland kappedes forlagene om at udgive Andersen, også i samlede udgaver.) Men han 

reagerede som også mange nutidige hmstnere gør: Han var særdeles ømskindet og tålte 

ikke kritik. Velviljen over for Andersen viste sig bl.a. ved, at han fik mange legater, mod

tog støtte og anbefalinger, hvor han havde behov for det, løbende fik invitationer til mid

dage, selskaber, offentlige fo ranstaltninger, ophold på herregårde. Helt op til og i konge

huset nød Andersen stor yndest og opmærksomhed. 

Ret utroligt var det, at han som barn af ludfattige forældre nåede så langt og så højt op 

som tilfældet var - i betragtning af, hvor massivt lag- og standsdelt det daværende 

Danmark var, med en umådelig forskel på bemjdJet og ubemidlet. Dette proletarbarn , der 

kaldte sig selv en "Sumpplante", endte med at bl ive en slags uofficiel repræsentant for sit 

land. I udlandet blev han straks inviteret som gæst i de fornemste kTedse og i Danmark 

introduceredes de fineste gæster for ham . En blanrung af udpræget selvtillid, stædigt gåpå

mod og heldige omstænrugheder udgør noget af en forklaring på hans usædvanlige livsløb 

med dets stejlt stigende kurs. 

Som barn var han en enspænder, trivedes bedst i sit eget selskab. Hans livlige fantasi 

næredes af faderens, friskornagerens, højtlæsning og fortælling; det mundtlige foredrag 

har Andersen kendt til fra barnsben af. Og så lærte faderen ham at håndtere saksen, at 
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klippe sin fantasi ud i figurer. Drengens yndlingsbeskæftigelse var legen med dukketeater, 

og teatrets verden vedblev li,·et igennem al udove en magisk dragende magt på ham. 

Derfo r ,·ar det da også teatret, han opsogte for der at gore sin lykke, da han som 14-årig, 

mod si11 mors råd og vilje (faderen dode allerede t re år fo rinden, i 1816), rejste med di li

gence til Kobenharn , hvor han ikke kendte en sjæl. Han provede at slå sig igennem som 

sanger, som balletdanse r, som skuespiller, som dramatiker. Opsogte de ledende kræfter 

,·ed teatret og ga,· sig uden videre t il at opb·æde fcn dem; det måtte vel overbevise o m hans 

talent. Det for te dog ikke til nogen ansættelse, men det gav ham nogle vigtige pe1-sonlige 

kontakter til indflydelsesrige velyndere. Hvi lket igen bragte ham 

på skolebænken i Slage lse (senere i Helsingor), hvor han, der var 

langt ældre end de ovrige elever, blev rektor Meisli11gs ynd

lingsofTer. Spot, ydmygelse, åndelig terror blev Hans Christians 

,~lkår gennem mere end tre plagsomme år. Drengens selvtill id 

ble,· alvorligt rystet. Hans bedste b·ost var besogenc hos den 16 

år æ ldre B.S. Ingemann, der var ansat ved Soro Akademi. 

(Andersen gik fra Slagelse til Soro og tilbage.) Ingernann blev 

hans vejleder, samtalepar tner, bre,-ven, senere hans beundrede 

digterkollega. Med ham kunne Ande rsen i fortro lighed droftc, 

hvad der Il\ ham på hjerte. 

Da Andersen fik lov til at vende tilbage til hovedstaden og fik til

delt en privatlærer, var det en sai1d befrielse. Et forfatternavn Hk 

han fOJ· alvor i 1829 med udgivelsen af den vildt fabulerende og 

ironiske "Fodre ise fra Holmens Kanal t il Ostpynten af Amager". Den blev en stor succes. 

Hans mange senere rejseboger - fx "En Digters Basar", "I Sverrig", "I Spanien" - er ikke 

ungdommeligt overgearede som Fodrejsen er det. De er uhyr e levende og sanseligt nær

værende skildringer af all de t broget fremmedartede, som møde r den rejsende. Han tager 

omverdenen ind med umættelig appetit. "Det er Liv at reise" lyder omkvædet på et af 

Andenens mange sangbare digte, og sådan oplever han rejsefærden. Trods et skrobeligt 

helbred, et nær tagende væsen, en udpræget omskinde thed og en hang til hypokondr i og 

hysteri begh·er Andersen sig på omfattende og ofte bes,·ærlige ture til det fremmede og 

fjerne, for det meste pr. diligence. De sjældne togopb·elser begejstrede ham. Far t, 

teknik , effekti vitet gjorde ham hoj . Tekniske fremskrid t og nallln~denskabelige opfin

delser be tog ham. "Om Aarrusinder" hedder el af hans 154 eventyr; her går fantasien på 

fremsksidts- og fremtidsflugt. Han var en rappor tor, en publicist af den rastlosl b·avle 
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slags. I-Ians talen t var i høj g rad journalistisk; hvis han levede i dag ville han måske have 

været udlandskorrespondent. 

Med sin permanente uro fik han aldrig et egentligt hjem. Mobler ejede han ikke mange 

af, skiftede særdeles tit opholdssted; dog altid gerne nær Det kgl. Teater, som han besøg

te så ofte som muligt. Middag spiste han næsten altid hos gode venner og velyndere. Han 

opholdt sig meget af tiden rundt omkring på herregårde. Her underholdt han gerne fami

lie- og vennekredsen , allerhelst bornene, med sine eventyr, kl ippede med stor fingerfær

dighed og i højt tempo samtidig dermed kunstfærdjge figurer og motiver i papir. Dem 

kaldte han gerne for "Eventyr". Klippene har da også tit de 

samme figurer og motiver, som vi t ræffer på i hans eventyr: hek

sen, alfen, balletdanserinden , svanen, storken, slottet osv. 

Studenten i "Den lille Idas Blomster" er et let genkendeligt selv

portræt: "Ham holdt hun saa meget af, han kunde de allerdeilig

ste Historier og klippede saadanne morsomme Billeder". 

Sine storste d igterambitioner forbandt Andersen med drama

et (især syngestykker og eventyrspil) og romanen. Flere af hans 

romaner rummer glimrende, levende skildringer af lokaliteter, 

situationer, personer. Den første af dem, »Imp1·ovisatoren« fra 

1835, er både en rejse-, kunstner- og dannelsesroman. Den fo re

går i Italien, hvor til Andersens forste store rejse gik, 1833-34. 

Han tegnede, hvad han så undervejs og brugte siden tegninger

ne, når han skrev derhjemme. De fungerede som hans personli-

ge fotos. Når han opholdt sig i udlandet, sugede han ti l sig, havde hverken tid eller kræf

ter til at skrive i større udstrækning. 

Og så er de r jo eventyrene. Det var nærliggende for Andersen at tage dem op, for gen

ren var på mode i romantikken, Andersens samtid. Her gjorde folkets spontane stemme 

sig gældende, mente man. Eventyr et var originalt, oprindeligt, naturligt, ytringer af det 

ægte barnlige gemyt . Suverænt forenede Andersen, hvad der var noget nyt, det mundret

te talesprog med det w1derfundige, dobbeltbw1Clne udsagn. De vittige, menneskekloge 

beb·agtninger med den nærværende, Livligt kommenterende og ræso,rnerencle fortæller. 

I eventyret forbinder han selvfølgeligt det uendel igt små med det uendeligt store; alt i w1j

verset lever, har stemme, følelsesliv og tankegang. I eventyre t kommer fantasien til fuld 

udfoldelse, det mest fantastiske berettes med stor selvfølgelighed . Her er det muljgt for 

til værelsens udvalgte individ at komme fri af sin oversete, ydmyge position og ad den 
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mojsommelige livs,·ej, gennem modgang og provelser, at opnå lykken, den store bekræf

telse på virkelig at ,·ære udvalgt. Andersen både fornyer og ud,·ider eYentyret. Ved at folge 

hans skiftende betegnelser kan ,~ konstatere, hvordan han stadig gor genrens grænser 

vide re. Forst annoncerer han "Eventyr fortalte for Born" (1835-4 2) , så blot "Eventyr" 

( 1842-52), derefter kommer "Historier" ( 1852-62), til sidst "faentyr og Historier" (fra og 

med 1862). Hans eventyr spænder fra små anekdoter til omfattende, ambitiose livshisto

rier, fortalt i Oere etaper. De rækker fra mundrette, ligefremme, fyndigt knappe beret

ninger ti l artistiske, sind1·igt komponerede ideuniverser, i en rytmisk, lyrisk prosa. Med 

sine event)~- fik Andersen udbredelse oYer hele kloden, mange steder opfattes han dog 

udelukkende som hornenes forfatter. Det skyldes i hoj grad oversættelser, der ikke er til

strækkeligt sprogbevidste. Overalt illustreres ha.ns eventyr. Andersens eventyrverden er 

også en broget billedve rden. 
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Klippene er ef Bi liedskolens elever. 
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Om projektet 
Ved Kirsten Mol/er 

Lever H.C.Andersen virkelig endn u? 

... sagde en lille pige, da jeg forta lte at, at de skulle klippe flo tte papirklip for at fej re at 

H.C. Andersen bliver 200 år. 

Og ja, på en måde lever vor elskede og beromte, store digter endnu. 

På Billedskolen iTvillingehallen ,·il vi gerne, at så mange bom som overhovedet muligt 

vil holde HC Ander sen og hans forfatterskab i live og bringe det med sig i deres kulturel

le rygsæk, videre til de1·es egne born engang. 

Derfor inviterede vi i alt 60 skoleklasser fra kobenhavnske folkeskoler, e leverne fra bi l

ledskolens eftermiddagsundervisning, en klasse fra H.C. Andersens fodeby Odense samt 

gæsteklasser fra seks fo rskellige lande: Chile, Gronland , Kina, Tanzania, Tyskland og 

Sverige. De repræsenterer alle de bom rundt i verden, der lytter til- og læser H.C. 

Andersens eventyr. 

Alle er d e med til a t fejre 200 års fødselsdagen 

H.C. Andersen selv var t:l billedmenneske. Hans eventyr og digtning skaber hele tiden de 

skonneste billeder i hovedet på læseren. Han tegnede, klippede og lavede collager hele sit 

liv, og det er interessant at se, hvor naturligt det falder nutidens bom , at illu-strere hans 

eventyr. 

60 forskell ige eventyr blev tildelt klasserne, således, at udstillingen både viser eksemp

ler på de meget kendte e,·entyr, men også vis1.:r mange af de ikke så kendte. 

Alle hans historier og eventyr har forskellige kvaliteter, de passer til forskellige situatio

ne r og aldersgrupper. Enhver kan finde "Sine" eventyr iblandt dem - men forst må man 

lære eventyrene at kende. 

Ikke mindre end 2000 børn i alderen fra 7 til 17 år udstiller deres illustrationer - en 

fantasifuldt, fa r verigt og eYentyrlig verden, som vi alle kan glæde os oYer. 

Parallelt hermed har mange af bom ene skrevet små tekster, hvor de fortæller, h,·ad der 

har gjort mest indtryk på dem, og hvad H. C. Andersen betyder for dem i dag. "For mig er 

han ble\'et en slags rigtig god onkel", sagde en dreng efter et klasseprojektvrojekt. 

Udsti llingen er en optakt ti l fodselsdagsår el 2005 og er Billedskolen i Tvi llingehallens 

fejring af eYenl yrdigteren. 
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Forhåbentlig bliver den en inspiration til de mange familier, lærere og pædagoger, institu

tioner og voksne H.C. Andersen-læsere, der besøger udstillingen. 

Til sidst en stor tak til H .C. Andersen i hans himmel for al den kreativitet han viste os, 

og for de mange gode fortællinger han gav os. 

Måske går han en nat en tur op gennem sneglegangen i det Rundetaarn, som han 

kendte så godt fra sin egen tid, kikker på de dejlige billeder, læser børnenes udsagn , srrti

ler Udt og sender dem alle en Ulle hilsen ... 
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Brønshøj Skole 

Det jeg husker 

bedst fra eventyret 

Ole Lukoje er der 

hvor Hjalmar træ

der ind i et paradis, 

hvor der står prin

sesser på Hjalmars 

egen alder. 

Det eventyret har 

med mig at gore 

er, at Hjalmar 

drømmer meget. 

Del gør jeg også 

men jeg drømmer 

også nogle gange 

mærkelige ting. 

Eventyret gør mest 

indtryk på mig der, 

hvor dyrene driller 

storken. 

• 
* 

* 
• 

* * 
* * 

* 
* * 
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Ole Lukøje 

* .. 
♦ 

* * 
* 
* * .. 

* 
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Bronshoj Skole, 5.11 09 5 .x 



Christianshavn Skole 

15 

Flaskehalsen 

Jeg husker bedst 

da skibet sank da 

flaskehalsen kom i 

land og så husker jeg 

de var på skovtur og så 

kan jeg huske luft-

ballonen. 

Christianshavns Skole, 3. v 



Christianshavn Skole 

Fortæl noget fra e,,ent_yret der ha,· gjort særli9t indt,yk p& di 9. 

Jeg synes det er godt og det gør indtryk på mig at Oasken kom

mer hjem igen, h·ods alle dens kvaler, rejser og genopfyldningcr. 

Hl'ad husker du bedst fra el'enty ret? 

Jeg husker bedst at flaskehalsen kom ud og rejse, den rejste til 

udlandet ved et uheld , og den kom hjem igen. 

Flaskehalsen 

Hl'ad har historien at gore med dit /i l'? 

Jeg har nok det tilfældes med historien at jeg, ligesom Oasken 

nogle gange bliver overset. 

Christianshal'ns Skole, 7. u 

16 



Christianshavn Skole 

17 

Flaskehalsen 

Vi har valgt at lave et iscenesat fotografi 

ud fra eventyret »Flaskehalsen«, der er 

skrevet af 1-1. C. Andersen . 

Det handler om en vinflaske, som er rigtig 

selvglad . 

Vores afsnit handler om flasken, der er 

med på en skovtur, hvor en sømand og en 

pige bliver forlovede. De smider flasken 

ud i en mose, så ingen andre kan drikke af 

den, fordi de har besejlet deres kærl ighed 

på den. 

På billedet ser man fire mennesker: de to 

forlovede, præsten og den kommende 

bruds mor. Hw1 tar' en ekstra tår 

af flasken. De er i skoven, det sted hvor 

sømanden frier til buntmagerens datter. 

Christianshavns Skole, 5 . u 



Dyveke Skolen Klods Hans 

Dy veke Skole, 3.x 
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Ellebjerg Skole Den lykkelige familie 

Hvad husker du bedst fra eve119rret? 

At de er sådan en lille lykkelig famj]ie, selvom de kun er sig selv, og at de er 

de heldigste i verden. For som de selv siger, er de de eneste, som er fodt 

med et hus på ryggen. 

Samarbejdet. Det er godt at samarbejde, fordi man kan hjælpe hinanden, 

for hvis man selv har brug for det, er det rart, at de andre kan hjælpe eri . 

Der hvor snegle faderen skulle mærke på den »lille« havesnegls hus, og 

hvor snegleforældrene bliver misw1de lige på alle dem , der blev kogt på her 

regården. Det er synd for dem, at de ikke ved, at man skal passe på, at man 

ikke bliver kogt og lagt på et sølvfad. 
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Ellebjerg Skole 

Jeg syntes det var skønt at de tog træet op på 

loftet på g rund af Musen kom og hørte historie. 

Men så kom rotterne og hør te historie de syntes 

at den var kedelig og så syntes Musen også den 

var kedelig. 

Ellebjer9 Skole, 3. u 

Grantræet 
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Enghave Plads Skole 

21 

Hvad fatter gør er altid det rigtige 

Jeg husker bedst da 

de vædder. 

Det der har noget 

med 1nit liv at gøre 

er at hvis der er 

nogen der elsker 

en synes de altid 

man gør det 

rigtige . 

Det der gør mest 

indtryk på mig er 

at han bytter hønen 

til en pose æbler. 

En9hm,e Plads Skole, 

3.u 



Enghave Plads Skole 

Jeg husker mest at 

æll ing blev klækket 

sent og at de var 

alene ford i more n 

bare var svommet 

væk. 

Del har med mit 

liv at gore at alle 

gor nar at æ lling

en, det kender jeg 

godt. 

Det gor indtryk 

når kikker sig i 

spejlbilledet i van

det. 

En9hm,e Plads Skole, 

3.u 

Den grimme ælling 
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Engskolen Stoppenålen 

Engskolen, 5 I 6. klasse 
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Frederikssundsvejen Skole Vejrmøllen 

Frederikssundsl'ejens skole, 5 .klasse 

24 



Gerbrandskolen 

p /')( ri r :vil a+' r. 

' ~et. ' f,J) 

hc, n>el u, • J J , t.('r 

r 

J 1,s!Q,c 

/'la.i, det 

e1 ciuct I Ctt \ er 11 ) n 
I 

'.lr t<,./ te VlUY) .S.,'t ~ f' r' 

I J c..11p-:.,ly 
r 

U'\cbe hc, \ '3 r re { tfo.rr-n I, t 

er gc.,1~,1; 1:. ~ ,<l 

Jeg tor ikke sove alene i nat, det er godt at vi er mange sammen på 

hjalet. Og så fortalte hun så, at fjerene rejste sig på de andre høns, 

og banen lod kammen falde . Det er ganske vist. 

Gearbrandskolen, 4. ,, 

Det er ganske vist 

0 n v. v,/ ~ytide. ,ned ~7rtiel.srn,o::, den \I().( , den o.N~ 

,-,.nt o.r1>r1 1 el h;,11:,eh11,-~ol,n g,Kn~{~ ~1½ op,enof 
d.eM, hun¼,.( hv.,' 6erel ~ lovbenct, lo:fP-5,n« Je3le>"1et11.ef~,(e ;IJ,:j 

'"'-,~,., hør,;, re.~pel(l,,,./lt:I , o..1 e ,'Ud<r"1 cle.t. hun J<,,,.., l,l 
hy/J, f 1/e,(e I un S j r')e.,;.i 1'.-:'./)e1;, C<) ~fo.~Lt.. :ure.11 !,Ile fier 
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Gerbrandskolen 

Jeg husker bedst fra eventyret da skarnbassen talte grimt om 

haven Ford.i at det var mig der teguede den. 

Det eventyr et har noget at gør e med rn.i t liv det er at man ikke 

skal gå og være negativ og selvglad for det er jeg når jeg er sur. 

Skarnbassen 

Det der har gjor t særlig indt:ryk på mig det er hvordan han 

behandler fo lk. 

Gerbrandskolen, 4 .x 
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Grundtvigskolen 

• -• • •• • • 

• 
• 

--· ·-

De røde sko 

-... -. -... 
• ••• .... 

• • • • ... 
• • 

• •••• 
• e III • ••• 

. .. 
• •• • , • 

• • • 

Det, jeg husker bedst fra eventyret er, der hvor Karen tager til 

bal og hun kan ikke styre sine sko. De gør lige det modsatte af, 

hvad hun vil have, de skal gøre. 

Det, eventyret har gore med vores eget liv i dag, er, at pigen 

snyder og lyver meget, og at hun er ligeglad med anch-e mennes

ker. 

• • •• 
•• 

• •• •• • • • 

. .. 
• ••• . ~ . ... 

Det der har gjort særligt indtryk på mig fra eventyret er, der 

hvor pigen for hugget fødderne af, mens skoene bliver ved med 

at danse. Det gør mest indtryk på mig fordi, at hver gang jeg 

læser det, så får jeg en rigtigt godt billede inde i mit hoved af, 

hvor dan det ser ud. 

Gnmdtvi9skolen, 7. v 
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Hansted Skole Hjertesorg 

Hansted Skole, -I-. klasse 
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Heiberg Skolen Tommelise 

Heiber9 Skolen, 3 . klasse 
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Hillerødgade Skole 

Youscf 

I faren hop~ O\·tt grwitr.rct. og gran1nrc1 er ked af del. fordi fordi det ~r s1 lille. :it lwen kan 
hnooe O\ er det 

Jeg synes, at hjstorjen var god, spændende og sorgelig. 

Grantræet 

Grantræet var Udt dum, da han ikke tænkte på sin ungdom, fordi senere, da han blev fældet og pyntet , der havde træet det jo sjovt i 

starten, men senere på loftet havde han det jo ikke særlig sjovt. Men senere blev det meget kedeligere end da det blev pyntet. 

I-lillerod9ade Skole, 4. ,, 
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Hillerødgade Skole I Danmark er jeg født 

Hillerod9ade Skole, 5. klasse 
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Holbergskolen Historien om en moder 

Holber9skolen, S. klasse 
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Højdevangen Skole Snemanden 

Jeg husker bedst lænkehw1clen , forclj den fortalte snemande n om kakkelovnen, solen , kæresteparret , månen, her skabet og drengene. 

Dem i historien jeg bedst kan Licie er solen og månen, fo1·clj de skinner og solen er varm om dagen og månen er kold om natten. 

Hojdevan9ens Skole, 3.x 
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Katrinedals Skole 

Hl'ad husker du bedst fra eventyret? 

Da Gerda græd og hendes tårer ramte 

Kays bryst. Spejlsturnpen triilede ud af 

hjer tet på Kay og alt bliver godt. 

H,,ad har eventy ret at 9ore med dit e9et liv? 

Når man er ude og rejse, kommer man 

ofte hjem med en større viden, og en 

masse gode oplevelser i bagagen. 

Det ligner også den "rejse" fra barn til 

voksen. På den "rejse" får man også en 

masse ny viden , og en masse gode og dår

lige oplevelser. 

Man bliver knytte t til andre mennes

ker, som Kay og Gerda bliver knyttet til 

hinanden. 

Man oplever en masse ting i sit li v, 

ligesom Gerda på sin rejse. 

Fortæ l no9et fra el'entyret som har 9jort indtry k 

på di9? 

Det har gjort indtryk på mig at Gerda 

havde nok mad, kærlighed, tro, selvtillid 

og håb til at tage ud i verden for at finde 

Kay. 

Snedronningen minder om mit liv på 

den måde at Kay får splinten i øjet og 

pludselig behandler han ikke folk ordent

ligt og han taler grimt t il folk . På samme 

måde har jeg oplevet nogle af mine ven

ner. Det var en god historie med mange 

gode ting i. 

Snedronningen 
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Katrinedals Skole 
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Snedronningen 

Jeg kan godt Hde den måde H.C.Andersen 

tager noget af det onde ud da det ikke rig

tigt har så meget med rusta r ien at gøre . 

Som fx i afsnittet ved over faldet på kare

ten hvor en 5-1 0 venligtsindede folk der 

mildest talt bare bliver slagtet, udplyndret 

og efterladt for øjnene af et lille barn. Det 

får han overstået i løbet af halvanden linie. 

Selv om jeg kendte den i forvejen var der 

mange nye ting jeg lagde mærke til, så 

som begreber og symboler. Det er noget 

af det der har gjort det til en rigtig god 

historie. 

Jeg husker bedst hele starten med trolde

ne der flyver med spejlet og de taber spej

let og det rammer øjne og vinduer og 

hje rter og forvrænger alt. 

Andet jeg husker fra eventyr et er da 

Kay samler forstandspillet er han lige så 

hjernelam som mig selv når jeg spiller 

computer, Playstation og lignende. 

Eventyret har gjort særlig indtryk der 

hvor Gerda smider sine fine røde sko i flo

den, og den sender dem tilbage, og hun 

smider dem ud igen, og så hopper hun ud 

i båden for at lede efter Kay. 

Katrinedals Skole, 7. kl. 



Kirkebjerg Skole 

H"ad husker du bedst fra event_yret? 

Gadedrengene der drill er. Flyveovelserne, fordi de skal være 

gode, så generalen ikke stikker dem ihje l. At de skal rejse ti l de 

varme lande fx Ægypten. De skal være fine og dygtige i mosen 

sammen med de andre unger. 

Storkene 

Hvad har even ryret at 9ore med dit e9et liv? 

Gadedrengene driller så storkeungerne bliver bange. Jeg kan selv 

blive drillet og blive ked af det og få lyst til at hævne mig. 

Kirkebjer9 Skole 5.x 09 6.x 
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Langelinieskolen 

Kejseren står med hovedet inde i sit store klædeskab, hvor der 

hæ nger mange smukke ch·agter. 

Lan9/inieskolen, 3. klasse 

Kejserens nye klæder 
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Lundehus Skole 
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Lundehus Skole, 3. klasse 
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Matthæusgades Skole 

Oncc upon :1 lime 
T hcrc lh·ed an old man in :111 o ld house :rnd hc 
was eating n11p lcs, rnisins, nrnrmalade :ind thcre 
Is n soldit'r and a dog. 

Ocr ,•ar engang en gammel mand, der boede i el 
gammelt h us og han spiste æbler og rosiner og 
syllcioj. Der ,,ar en tinsoldat, og en hund. 

Matthæus9ades Skole, klasse M 1 

Det gamle hus 
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Nyboder Skole 

Det jeg bedst husker fra eventyr et er køerne og fårene, fordj de 

giver os mælk og kød. 

Rosen er den, der giver os alle mange glæder. Den sætter 

roser, fordi det er det den kan. 

Jeg kan også være ligesom sneglen og rosenhækken. Når jeg 

er sur, kan jeg godt være som sneglen. 

Jeg taler grimt. til andre og er ikke glad fo r noget. 

Sneglen og rosenhækken 

Jeg kan også være som rosen.hækken, glad og sød mod andre 

og tale pænt til mine omgivelser. 

Rosenhækken og sneglen har gjort særlig indtryk på mig, fordi 

H. C. Andersen har gjort sneglen og rosenhækken til levende 

mennesker. 

Jeg har hørt andre historier hvor dyr og ting kan tale, det kan 

jeg godt ude. 
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Nyboder Skole 

41 

Den lille havfrue 

/-/vad husker je9 bedst fra e ,,ent:)'rec? 

Det jeg husker bedst fra eventyret var da 

heksen skar hmgen at den LiUe havfrue. 

Jeg husker også godt da hun blev til vind . 

På et tidspunkt går skibe t jo i stykker, det 

er også nemt at huske. 

/-/vad har even9'ret med mit /;,, at 9ore? 

Den lille havfrue er nysgerrig. Det er jeg 

også. !-lun vil gerne have ting, som hun 

ikke har i fo rvejen i stedet for at glæde sig 

over de ting hun har. 

Fortæl om no9el der har berydnin9jor di9 i 

historien. 

Den handler også om at tænke på andre 

end dig selv. Det er vigtigt at snakke med 

andre. 

Nyboder Skole, 3. ,, 09 3 .z 



Oehlenschlagersgades Skole Den gamle gadelygte 

Oeh/ensch/iigersgades Skole, 7. klasse 
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Peder Lykke Skolen Nattergalen 

Det jeg husker bedst fra eventyret er når døden sidder på hans bryst . 

Det er at man ikke kan få alt det man vil have, det finde r kej seren ud af da han var ved at dø. 

Det der gjorde et sær ligt indtryk på mig var da kejseren var ved at dø og nattergalen kom og sang for ham. 

Peder Lykke Skolen, S. ,, 
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Rødkilde Skole 

Vi husker bedst da bolden og toppen 

modtes forste gang i skuffen 

fordi det var i star ten. 

Eventyret handler om noget menneske

ligt som vises af legetøj . At bilde sig ind at 

man er fin og mere værd end andre, for

tabt kærlighed. Toppen venter 5 år i sin 

fantasi, bliver skuffet over noget man tror 

er godt men bare er skod, være vild med 

en men ikke kan få personen og blive svig

tet. 

Det der gjorde indb·yk på os var at bol

den ikke ville havde toppen, vi synes at 

toppen var fm nok i starten. 

Rodkilde Skole, .J.y 

.. 
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Kærestefolkene 
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Rådmandsgades Skole Svinedrengen 

Rådmands9ades Skole, 4.a 
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Rådmandsgades Skole 

Jylland mellem tvende Have 

som en Runestav er lagt , 

Rune rne er Kjæmpegrave 

inde midt i Skovens Pragt, 

og paa Heden al vorssto r, 

her, hvor Ø rknens Luftsyn boer. 

Rådmands9ade Skole 2 .cd 

Jylland mellem tvende have 

" 
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Skolen på Islands Brygge 

""' . 

Den lille fugl dansede rundt omkring den og sang: »nej, hvor dog 

græsset er blødt! og se, hvilken sød lille blomst med guld i hjer

tet og sølv på kjolen!« den gule prik i gåseurten så jo også ud 

som guld, og de små blade rundt om var skinnende sølvhvide. 

47 

Gåseurten 

Det jeg husker 

bedst fra Gaase

urten er der hvor 

gaaseurten er glad 

og solen skinner. 

Da jeg læste even

tyret kom jeg ogsaa 

til at tænke paa, at 

jeg ogsaa elsker 

blomsterne og den 

smukke sol. Det 

gjorde et indtryk 

paa mig at fuglen 

ikke faar noget 

vand og at fuglen 

og gaasew·ten dør. 

Skolen på Islands 

Brygge, 4. 5. kl. 



Skolen på Islands Brygge 

Jeg husker bedst 

den scene, hvor 

lille Claus putter 

store Claus i van

det. Eventyret har 

det at gøre med 

mit eget liv, at jeg 

snyder min lille 

soster, men hun 

snyder også mig. 

Det gjorde mest 

lndtryk på mig var, 

hvor kroejeren kas

tede øllet i hovedet 

på bedstemoderen. 

Skolen på Islands 

Bry99e, ../. , 5. klasse 

48 

Lille Claus og store Claus 



Skolen ved Sundet Fyrtøjet 

Jeg husker bedst slottet, fordi det er spændende. 

Det er lidt far ligt, der hvor heksen og soldaten skal ned i træet. 

Jeg synes de t vigtigste i histor ien, er der hvor soldaten skulle hænges, og han så fik det sidste onske . 

Skolen l'ed Sundet, 2 . ,, 
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Strandvejsskolen Fyrtøjet 

' . 

( 

I 
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Strandvejsskolen Den standhaftige tinsoldat 
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Sundbyøster Skole Nissen hos spækhøkeren 

Sundbyoster Skole, 6. 11 &. ,, 
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Sølvgades Skole 

r n 

Det er det jeg husker bedst fra eventyret: "Mine stakkels blom

ster er ganske døde", sagde den lille Ida. 

Menneskets liv er længere end blomstens. Blomstens frø er som 

en baby - så spirer froet, mens barnet vokser og frøet. Når bar

net er voksen blomstrer det for alvor. Når me1rnesket bliver 

Den lille Idas blomster 

(r 
{r 

gammelt visner det langsomt mens blomsten hurtigt dør hen. 

Når man bliver gammel mister man ofte sin fan tasi, det er det 

der sker i eventyret. 

Sofi,9ades Skole, 7. u 
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Tingbjerg Skole Prinsessen på ærten 

Tingbjerg Skole, 2. klasse 
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Vanløse Skole Den lille pige med svovlstikkerne 

Men i krogen ved huset sad den lille pige med rode kinder med smil om munden, død frosset ihjel. 

Vanlose skole, 3. klasse 
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Vesterbro Ny Skole 

Hvad har eventyret med dit e9et /il' at 9ore? 

Jeg leger med min bamse. Jeg leger at den er levende og den skal 

til teselskab og det er også det samme som i eventyret og jeg 

leger også det er levende. 

Pengegrisen 

Fortæl no9etfra eventyret der har 9Jort særli9t indtryk på di9: 

Jeg synes at det var mærkeligt at pengegrisen og et andet legetoj 

skulle ligge i samme grav. 

Vesterbro Ny Skole, 3. au 
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Vesterbro Ny Skole 
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Den standhaftige Tinsoldat 

Jeg husker bedst, at da pigen tog asken ud, 

så hun, at det eneste, der var tilbage, var et 

lille tinhjerte. Det gjorde særligt indtryk, da 

tinsoldaten blev spist af en fisk, og den blev 

fanget og før t på torvet, syntes jeg, at det 

var sjovt, at den blev solgt til dem, han 

havde boet hos. 

Vesterbro Ny Skole, 3. V 



Voldparken Skole 

To tosprogede piger fra Voldparkens Skole har lært e,·entyret 0111 Klods Hans udenad . 

De genfortæller e,·entyret til videokameraet . 

Videoen kan ses på udstillingen. 
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Klods Hans 



Øster Farimagsgade Skole 

Nogen er onde, nogen er søde, andre griner bar e, der er altid 

nogen, der gr iner af en, de slås jo også, så nogen bliver ked af 

det. Der er nogen der gri11er ad en, hvis man gør noget. 

Øster Farima9s9ade Skole, 2. u 
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Østrigsgades Skole Suppe på en pølsepind 

Østrigsgades Skole, 5 . klasse 
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H.C. Andersen illustreret af børn 
Billedprojektcr for skoleklasser i Københavns Ko mmune 

Ved Anders Rodin. Souschef. ,,ed Billeclskolen i T,,;J/in9ehal/en. 

Det er ganske vist , at vi på Billedskolen i TvillingehaUen har haft H. C. Andersen i tanker

ne, på nethinden, i orene, mellem hænderne og på tungen. I den grad er H.C. Andersen 

blevet vendt og drejet og det er ble,·et til mange spændende, sjove og dejlige billede r, 

udfort af born i alde ren 7 år og opefter. I fr har nere af vores billedprojekter fo r born 

handle t om H.C. Andersen og det billedunivers der folder sig ud , når man læser hans 

eventyr. 

Billedskolen i Tvillingehallen tilbyder hvert år ca. 70 billedprojekter til skoleklasser i 

Kobenhavns Kommune. Vi kalder dem også for klasseprojekter. De er målrettet fo rske l

lige alderstrin og tager udgangspw1kt i forskellige billedudtryk og tcmatikker. 

Således har vi i år haft klasseprojekter som med hvert deres særlige ramme og indhold , 

har givet eleverne mulighed for og mod på, at fortælle det de særligt huskede fra de even

tyr af H .C. Andersen , de på forhånd ha,·de læst. Dialogen omkring den skabende billed

proces er vigtig og man kan nå langt på de 2-4 dage eleverne deltager i et projekt her på 

stedet. Alt er gjort parat til klassen kommer, så de foler sig velkomne og mærker at de har 

tid og plads til at fordybe sig og ikke mindst , at der er nogle rnksne der vil dem noget, 

- voksne der tager deres udsagn og udtryk alvorligt . Det betyder også, at der fra unde r

viserens side blh-e1· stillet krav til eleverne. Særligt i forhold til at de skal ende op med at 

være tilfredse med deres egen indsats og derfo r bliver nod til at engagere sig, ti l at lytte 

og måske yde mere i forhold deres eget billedarbejde, end de er rnnt til. Vi siger at de skal 

komme hele vejen rundt om billedet og gore det helt færdigt. Således oplever vi at ele

verne er stolte af det det har præsteret og stråler lidt, når de ser deres billeder not p1·æ

senteret på en udstilling. Det er ,·igtigt at bornenes billeder bli ,·er set. 

På udst illingen i Rundetaarn viser vi enke lte billeder fra vores klasseprojekter, men der 

har desværre ikke været plads til at alt kunne vises her. Alle billederne bar dog ,·æret 

udstillet tidligere på Billedskolen i Tvillingehallen, til g læde og inspiration for andre born 

og voksne. 

Se det var en virkelig historie. 
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Klasseprojekter i forbindelse med H.C. Andersen 2004 

• Eventyrtableauer 

- vi klipper og tegner i H .C. Andersens univers. 

Et billedprojekt for 2 - 3 klasse. 

Underviser: Bo Rodding 

Assistent: Eva Daran 

• "H jertcsorg" 

- e t maleprojekt for bornehave og I . klasse. 

Underviser: Marie Hansen 

Assistent: Auli Valta 

"Den standhaftige tinsoldat" 

- e t grafikprojekt for 4. og 5. klasse. 

Underviser: Inger Winter 

Assistent: Gertrud Birgfellner 

• H.C. Andersens eventyrLge liv 

- et animationsprojekt for 5. og 6. klasse. 

I samarbejde med Animationshuset. 

Underviser: Annemette Karpen, Jonas Julan, 

David Ebbcsen og Anders Schmidt 

• Papirklip 

- billedleg med saks 

et billedprojekt for 4. og 5 . klasse. 

Underviser : Kirsten Moller 

Assistent: Attli Valta 

• Stangdukke1· - dukketeater 

- et billedprojekt for 3. og 4. klasse. 

Underviser: Janna Lund 

Assistent: Auli Valta 

• Eventyrfortælling og collage 

- et biiledprojekt for 4 - 6 klasse. 

Underviser: Nils G. Hammer 

Assistent: Eva Daran 

• Grafik og eventyr 

- et grafikprojekt for 5. og 6. klasse. 

Underviser: Inger Winter 

Assistent: Bolette Thygesen og Gertrud Birgfe llner 
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Vigerslev Alle Skole De vilde svaner 

Klasseprojekt 

Vigerslev Alle Skole, 5 . v 
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Randersgades Skole Den grimme ælling 

Klasseprojekt 

p; + ! Po--f I lød det 00) V(}.hd~t ble~ blod rødt - (.(\ 6P!:I-

Randers9ades Skole, 5." 
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Det internationale islæt 
- udenlandske gæsteklasser. 

11,d Kirsten Mol/er 

Tidligt i sit li v fik H.C. Andersen udlængsel. At rejse er at leve, sagde han senere, samti

dig med at han både rejste og blev kendt over hele Europa allerede i sin levetid . 

I dag e r H.C.Andersen ikke kun Danmarks sto rste eventyrfo rfatter og digter. Han er også 

kendt overalt i verden. 

Da jeg Yar i Frankrig i sommer modte jeg en kvinde fra Japan. Hun så Helt desoriente

ret ud, da jeg fortalte, at jeg kom fra Danmark. Men da jeg sagde, at det var der H. C. 

Andersen var fodt , lyste hun op i et stort smjl og sagde: "Åh, han e r den mest utrolige 

fantasi-digter i verden, du må være stolt ." 

Derfor var det også vigtigt for os , at give udstillingen e n international vinkel. 

Vi er derfor g lade for at byde rnre klassekammerater fra 6 forskellige lande velkomne ti l 

udstillingen. Det er de born , der re præsenterer alle små og store H .C. Andersen ve1rner 

over hele jorden. 
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Chile, Valparaiso 

.. 

Fra Escuela Basica Montedonica, Valparaiso, Chi le, har vi modta

get billeder, til eventyret" Det er Ganske vist". 

Sammen med deres lærer Zoila Munoz har bornene digtet 

denne sang: 

66 

Meniira, mentira 

Copucha, copucha. 

Nin9una 9allina 

Ha muerto pilucha. 

Det e r ganske vist 

.. 

Lo9n, lo9n 

sladder, sladder. 

ln9en hone 

er dod j)erlos. 
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Grønland, Nuuk Snedronningen 

Ukkalinsaq skolen, 7 spec. kl. 
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Kina, Beijing Den lille havfrue 

Yuan Yang Tian Di skolen. 
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Kina, Shanghai Tommelise 

Suzhou Experimental Elementary School, 5. kl. 
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Sverige, Malmo Tommelise 

Mellanhedsskolon, I. klasse 
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Tyskland 

12Jahre 
Schule Krien 

Keien skole, 6. klasse 

Den grimme ælling 

I 

I U. 
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Tanzania 

Fra Arusha School, Arusha i det nordlige Tanzania , Afrika. 

Herfra har vi modtaget 58 fine tegninger. Klassen har - som 

deres lærer Pe lle Shaibu udtrykker det - til ære for H .C. 

Andersen sh evet deres egne eventyr eller genfortalt afrikanske 

eventyr og fabler. Eleverne taler swaheli til daglig, men har skre

vet deres historier på engelsk, der for dem er fremmedsprog. 

Tak til de afrikanske born for de flotte bidrag til udstillingen. 

Børnenes egne digtede eventyr 

~ L- ufMLt-S G) 
:-,..i~"'""'.;..,,~•· " 7he old mal? 

,. , .f ca/led rvteuwenz; 

The o ld man called Mawenzi . By Raphael Charles. 

O nce upon a time there was an old man called Mawenzi. He 

liked telling children stories. One day he told them a frightening 

stor y, and the children becarne afraid . They didn 't go home. They 

stayed at Mawenzis home. Some cou!cl not fell asleep because of 

the frightening story, others were crying for their parents. The 

o lcl man then told them that it was a lie. Thcn Mawenzi took all 

the chilclrcn home safe. 

Arusha Schaol. 
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Tanzania Børnenes egne digtede eventyr 

73 



Billedskolen i Tvillingehallen 
København 
Et af de vigtigste og meget populære tilbud til born og unge fra I. klasse til 2g er vore 

e~ermiddagshold. En gang om ugen undei-vises eleverne af professionelle kw1stnere i 

det smukke og hyggelige billedmiljo i Tvillingehallen i Den Brune Kodby. 

For tiden har vi 3 1 hold , som er fo rdelt erter alder: 

1.-3. klasse 

4.-6. klasse 

7. -2g/ IO. klasse 

I alt omkring 375 elever. 

D esuden tilbyder vi tegneserieværksted og design fur unge. 

Det e r cl.isse hold, der udstiller i Rw,detaarn. 

il 74 li 



Hold 1 
Marie Hansen 

Suppe på en pølsepind 

Se 09så teksten side 99. 
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Hold2 
Janna Lund 

På ho ld 2 startede vi sæsonen med at lave IO skitser med sort 

tush og papirriv af IO forskellige H. C.A. evenl)~·. Så Yar vi på 

sporet. Ande n gang vi var samlet illustrerede bornene histo rien 

om Lil ie Idas blomster med akvarel. Så havde vi den fælles for 

tæ lling. Vi snakkede om H.C.A's. liv og rejser. Jeg havde fundet 2 

gamle kufferter og hold 2 fik den ene til at la1·e en poetisk sceno

grafi t il even tyret. Holdet arbejdede i ståltråd og papir, inspireret 

af H.C.A's papirklip. Bornene har seh· rnlgt hvilke figurer de ville 

lave og i fællesskab har de/ vi diskuteret os frem til placeringen af 

dem, faner på dækkene, hvor meget dekoration uden på kuffer

ten o.s. v. 

Janna Lund 

Hvad husker du bedst fra e1•e11CJ'ret? 

Nina 11 år: 

Blomsterne og lille Ida 

Joachim 9 å1-: 

At blomsterne dansede og at de to roser sad på kongens og dron-

1li11gcns plads. 

Asta IO år: 

De 1·isne blomster 

Hvad har eventyrer at 9ore med dit liv? 

Ingvi 9 år: 

Intet , absolut intet 

Joachim 9 år : 

Min farmor fo1·tæller nogen gange nogen histor ier. 

Den lille Idas blomster 

Louise IO år : 

Ikke noget 

Fortæl 0111 no9et fra e,,e111yret der har aJori særlia indt:ryk på di9. 

Sarah 12 5r: 

Der h,·01· ham manden eller studenten fo r tæller, at blomsterne er 

trætte, fordi de har 1·æret t il fest hele natten og det er derfor de 

hænger med hoYedet, men jeg kan også særlig huske der Iwar 

alle de store og små blomster danser og fester. Jeg har mi t eget 

billede inde i hovedet af Iwa relan det ser ud. 

Victor 12 år : 

Al blomsterne kan tale, for de kan ikke. Jeg har selv provel og 

det vi rkede ikke. 

Tara 9 åi-: 

De dansende blomster. 

Praveena 12 år: 

Der er ikke noget særligt med eventyret, men jeg kan godt lide 

at læse eventyr. 

Anne Mette I I år: 

Ohh ... hmmm .. . det er nok der, hvor lille Ida begraver de dode 

blomste1·. 

Viola 11 år: 

Hmmm .... .. det er nok det, at hun er så glad fo r sine blomster, 

meget mere end alt andet. 
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-t.-6. klasse 
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Hold 3 
Wojci ech Laskowski 

At illustrere H. C. Andersen er absolut ikke uproblematisk. Faren 

for at forenkle hans eget rige billedsprog til klicheer og senti

mentaliseringer er stor ; selv var han klar o,·er denne risiko og var 

der for kritisk overfor ideen om ill ustrationer. 

Frem for at illustrere et enkelt eventyr har vi derfor forsagt at g5 

en anden vej: eleverne har valgt skikkelser fra flere af H.C. 

Andersens eventyr og har ladet dem danne en ny sammenhæng 

som en hyldest til den gamle digter. 

Figurerne e r udført i papmache i naturlige storrelse . 

78 

Skikkelserne i vores opsætning kommer 

fra folgende eventyr: 

- Tinsoldaten 

- Den flyvende Kuffert 

- Den lille Havfrue 

- Verdens dejligste Rose 

- Den sidste perle 

- Snedronningen 

- Pigen med svovlstikkerne 

- De vilde svaner 

-Tommelise 

- Fyrtojet 

IVojciech Loskoll'ski 



Hold4 H.C. Andersen danser 
Niels G. Hammer 
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Hold 5 Den store søslange 
Trine Laier 
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Hold6 
Lars Horneman 

Skyggen 

j ,!,y "' ng /-f 
i , l I j ,_ 1 er, l{ I -a-, Id H 09 
h e.lle. 1,,enne Si-<l- F'ev- n i s. 
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Hold 11 
Marie Hansen 

H.C. Andersen elskede 
dukketeatre 

Og hold I I har lavet noget, der ligner. 

Eleverne blev delt i 5 hold, og hvert hold 

valgte et eventyr at gå ud fra: 

I-Ian.in og Sara har lavet en scene fra 

"Pengegrisen" der forestiller børneværel

set, hvor sparegrisen står på kommoden -

i forgrunden ser I to store dukker; måske 

er det dem der fortæller historien? 

Rang og Katinka har lavet en scene fra 

"Den lille Idas blomster" - faktisk er histo

rien slet ikke startet endnu .... . 

Clu·istina, Marie og Mona har lavet den 

allersidste scene i historien om 

"Skarnbassen", som efter mange genvor

digheder og misforståelser endelig kom

mer tilbage til kejserens stald - og op på 

den guldskoede hest. 

Så t:r der de 4 drenge som har ar bejdet 

med "Kjærestefolkene". Johnny og Zhaynti 

viser den som tegnefiL11 i fjernsynet, og 

Alex og Alexander som teater med Toppen 

og Bolden i hovedrollerne. 

Ingen af børnene kendte hinanden før de 

hovedkulds blev kastet ud i arbejdet. Det 

var ikke nemt, men da det er nogle søde 

og arbejdsomme elever med god fantasi, 

gik det rigtig fint . 

Marie Hansen 

Forskellige eventyr, dukketeater 

/ 

,. 

1 
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Hold 12 
Nadja Adelborg 

Med udgangspunkt i H. C.Andersens eventyr i »Fyrtøjet« arbejdes 

med en mobile. Der taget udgangspwikt i en eller flere af eventy

rets figurer. Mobilen og figuerne udføres i papcollage teknik . 
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Hold 13 
Anna Maria Udsen 

Hold 13 har arbejdet med en visuel 

iscenesættelse af Snedro1mingen. 

Holdet har arbejdet med malerisk enga

gement og fantasifuldhed om at fremstil 

let isdronningens kåbe, septer, trone, glas

sko, kosh1me etc. De levende modeller er 

pigerne selv og I skal ikke tage fejl - de er 

lyslevende. 

Farverne er kolige blå - med strejf af glas 

og med perler og krystaller af is. 

Snedronningen som det egentlige centnun 

for skonhed og kulde. 

"Hjertet har sine grunde, som forstanden 

ikke har", siger H. C. Andersen. 

Sneclronningen handler om hjertet og fo r

standen og om at blive voksen og stadig 

beholde barnet i sig. 

Anne Jlt/aria Udsen, underviser for hold 13. 

Snedronningen 
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Hold 14-
Janna Lund 

Hold 14 I. - 3 . klasse 

På hold 14 er de fleste børn helt nye på billedskolen. Alt er over

raskende og spændende. Inden starten på den store foldebog har 

børnene hørt historien 0 111 Fyr tøjet. Vi har kigget billeder hvor

ledes H.C. Andersen har lavet skitser og papirkup. Vi har snakket 

yder side og inderside af rum , når foldebogen fo ldes, hvorledes 

tydeliggøres figurerne. En proces er sat i gang. 

Janna Lund 

Fyrtøjet 
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Hold 15 
Inger Winther 

Tema: H.C.Andersen skulptur på Rådhuspladsen 

Teknik: Skul ptur i cernit 

Underviser: Inger Winther 

H. C. Andersen projeh: 

Det var meget sjovt, bortset fra at det blæste meget henne på 

Rådhuspladsen, da vi skulle tegne ham . Så en af m.ine tegninger 

lloj væk! (suk) 

H.C. Andersen skulptur 

Men nu da vi skulle til at lave ham i cernit, det var en helt anden 

sag, for nu skulle vi til at forme og alt det der!. .. Jeg glemte helt , 

at jeg arbejdede med H.C. Ander sen. 
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Hold 16 
Lars Horneman 
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Hold 18 
Anne Marie Fiig 

Du kjender da sagtens et Forstørrelses

glas, saadan et rw1dt Brilleglas, der gjor 

Alting hundrede gange storre end det er? 

Naar man tager og holde r det for oiet og 

seer paa en Vandclraabe ude fra Dam-men, 

saa seer man over tusind underlige dyr, 

som man ellers aldrig seer i Vandet, men 

de ere der og det er virkel igt ... 

Vanddråben 
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Hold 19 
Jann a Lund 
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Ole Lukøje 

På hold 19 har vi arbejdet med eventyret 

om Ole Lukøje. Eventyret indeholder 

mange små fortællinger og børnene hus

ker forskellig ting. 

Helene husker hvor 0. L. går fo rbi bogen, 

hvor et af regnestykkerne er forkert. 

Cathrine husker hvor O.L. kommer til 

Hjalmar og fortælle r historier. 

Frederikke C. husker bedst, der hvor stor

ken kommer med de lange ben, fortæl

lingen minder hende også om at nogen 

gange så drømmer vi, men vi kan også 

have mareridt. 

Liv synes historien vedkommer hende 

fordi "at man kan fantasere". Børnene har 

selv valgt de figurer de fandt mest interes

sante og som nu hænger tmder Ole's 

paraply. 

Hold I 9, I -3 klasse, Janna Lund 



Hold 20 
Niels G. Hammer 

Hans Christian Andersen 200 år 

I denne anledning synes vores ]ærer at vi 

skulle lade 1-1. C. Andersen blive som han 

gerne vil være: Akrobatisk balletdanser

agtig. 

Som sædvanlig startede vi med en skitse. 

Vi skulle tegne fle re forskellige stillinger 

til en papmachefigur af H.C. Andersen, 

men de skulle være akrobatiske, i hvert 

fald det endelige resultat. 

Så skulle vi lave en tegning i farver af 

vores endelige valg fra forskellige vinkler. 

Så formede vi figmerne i ståltråd . 

Derefter rullede vi malertape om. Så pap

mache . 

Derefter malede vi figuren hvid, så i far

ver. Bagefter klarede vi de små detalier, 

siger Eskil. 

Hold 20, Nils G. Hammer 

H.C. Andersen skulptur 
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Hold 21 
Karoline Kampmann 
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Tommelise 

Hl'ad husker du bedst fra el'entyret? 

Hl'ad har eventyret at 9ore med dit e9et Ji.,? 

Fortæl om 1109et fra el'entyret, der har 9Jort 

særli9t indtryk på di9. 

I starten hvor den siger at den gerne vil 

have en kone. 

Hmm, at jeg gerne vil have en mand!!! 

Mmm. jeg vil gerne lave en sommerfugl. 

Derfor valgte jeg et eventyr, hvor der var 

en sommerfugl. 

Jeg husker der hvor Den Grimme Ælling 

pludselig bliver til en stor, smuk svane. 

Med mine skolekammerater ford i i min 6. 

klasse var jeg den grimme ælling, men her 

i 7 . klasse er jeg den store, smukke svane. 

Der hvor moderen fortæller den grimme 

ælling, at hun elsker den som den er. 

Katrine 

Hold 21, Karoline Kampmann 



Hold 22 
Annemette Lichtenberg 

Vi har arbejdet med H . C Andersens »Loppen og Professoren« -

et eventyr som er blevet omsat til spændende og meget indi vidu

eUe bogprojekter, hvor illustration og tekst er tæt integreret . 

Nogle dog som billedserier uden tekst . Et fandeni voldsk eventyr 

-■■ 
.-.■• 

-:-:-
■ ■ ■ ..... 

som har været svært, men godt og sjovt at arbejde med. Et even

t)~- som er læst, set og o plevet med unge øjne. 

Det har været givende og lærer igt at analyser e teksten og udvikle 

et personligt billedsprog. 

At arbejde med fantasi, humor og mange fo rskellige teknikker, 

ofte integreret i samme billede! 

Det har være t en god ovelse og en stor udfordring, at arbejde 

selvstæncLgt med både ide og udformning fra start til slut. 

Vi præsenterer boger og bilieder med fine og gennemarbejdede 

kompositioner på opslagene . 

Det er blevet nye eventyr - og billedboger for både born og 

voksne. 

Hold 22, Annemette Lichtenber9 

Loppen og professoren 
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Hold 23 
Niels Vilhelm Søe 
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Prinsessen på ærten 

Vi modte på Billedskolen efter sommer

ferien for at tegne tegneserier, 

det havde ,~ nemlig aldrig provet for. 

Så læste vi 'Prinsessen på ærten' af 

1-1 .C. Andersen, - og her er så vores 

forste tegneserie. 

Hold 23, Niels- Vilhelm 0. Soe 



Hold 24 
Janna Lund 

En gammel, støvet kuffert danner rammen for en eventyrlig sce

nografi af Elverhoj. 

Holdet har set billeder af H .C.A's. rejseskitser og af hans papir 

klip. Jeg valgte vi skulle arbejde med Elverhoj , fo rdi det er et 

mere beskrivende eventyr end et med handling. Derfor fandt jeg 

det egnet til denne scenografi . Børnene har selv valgt hvilke figu

rer fra eventyret , de ville lave. Der har været gode diskussioner 

om placeringen af figurerne, hvordan man laver tåge af papir, 

hvor meget skal der være af den? ... kom der for mange som

merfugle , så de dækkede det egentlige billede af hajen? o.s.v. 

Samtaler om æstetik der t1·æner både oje og evnen ti l samarbej

de . Amanda synes kufferten er flot, for man kan se hvordan ind

holdet er lavet. Den er li vlig. Birgit synes den er for proppet . 

Jennifer. : Jeg synes eventyret har været sjovt, for cli fi rbenene 

starter historien og elverpigerne skulle giftes med nogle grimme 

trolde . 

Ingrid: Jeg synes det var en god historie, fo r den var ikke som 

alle andre H. C. A. eventyr. Jeg husker bedst n·oldene og elverpi

gerne. Historien har interesseret mig, fordi at alle elverne i 

elverhoj skal have gæster og så horer man også hvad de skal have 

at spise. De n·c n·olde skulle vælge sig en kone. 

Eva: Jeg syntes det var et godt eventyr, Forcli der er mange for

skellige ting f.eks. bakken, bjergene og et flot " landskab". Jeg 

husker bedst lygtemændene, fordi jeg syntes det var godt fundet 

på. Jeg syntes ikke at der rigtig var en handling i, men jeg syntes 

det var godt fundet på, fordi der var så mange ting, man kw111e 

lave til kufferten. 

Elverhøj 

Anna: Jeg syntes eventyret var godt, fordi at det var anderledes 

end andre, det ,·ar ikke sjovt, men godt fundet på. 

Sara : Jeg synes eventyr et var godt, ford i det havde en god hand

ling. Jeg kunne godt lide at der var elverpiger, trolde og andre 

magiske væsner. Men jeg kunne særlig godt lide firbenene forcli 

de på en måde var dem der startede det hele. 

Amanda: Jeg S)~1tes at e,·entyret var spændende p.gr.a. at han for

tæller om sin egen verden fyldt eventyrvæsner. 

Heba: Jeg syntes det var et mærkeligt eventyr, men sjm-t. Det jeg 

bedst kurn1e li ' er kragen, ormen og firbenet. Jeg synes det er et 

specielt eventy,·, for jeg har aldrig hørt nogle der kan spise så 

klamt m ad. Jeg synes det var mærkeligt at n·oldene skulle vælge 

<len bedste alfepige. Det ktu111e jeg ikke lide. 

/-fold 24, 4 .-6. klasse, 

Janna Lund 
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Hold 24 Elverhøj 
Janna Lund 
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Hold 25 
Inger Winther 

Tema: »Mit livs eventyr «, 

fors te kapitel af H .C. Andersen 

Teknik: 4 fa rvet reduktionstryk på 

linoleum 

Unde rviser : lnger Winther 

Det var ret sjovt at lave linoleumssnit, og 

jeg havde provet det for, så det var ikke så 

svært. Jeg synes, at det er en sjov måde at 

lave billeder på, og den er meget anderle

des. Det var sjovt, at man skulle skære i 

linoleum i stedet for at male med maling, 

som vi plejer. 

Historien »M.it li vs eventyr« af 

H. C. Andersen var hyggelig at få fortalt, 

og så skulle vi tegne LJ. Sturl sel har det 

været godt og sjovt. 

Nathalie - hold 25 - skoleår 2003-04 

Jeg synes det har været sjovt at være ude 

og selv danne sig et indtryk af 

H .C.Andersen skulpturen på 

Rådhuspladsen. Det blæste meget men 

det var dejligt med noget frisk luft til at 

arbejde i. Larmen var der men det var 

ikke særlig svært at koncentrere sig. Det 

var både sjovt og hyggeligt at lave femo

ler-figurer. Det var sjovt at lave sjove og 

far verige figurer og overfylde dem med 

mønsb·er. Det var hyggeligt at vi alle sad 

sammen og gav hinanden gode råd og 

snakkede om alle figurerne. 

Sa/0, Emini (Se side 84). 

Mit livs eventyr og H.C. Andersen skulptur 
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Hold 26 
Thomas Papousek Rindom 

I 

., 

Vi har på hold 26 arbejdet med indholdet i tre H.C. Andersens 

eventyr, F)~·tøjet, Prinsessen på ærten og Klods Hans. Tre popu

lære eventyr der indeholder det man forventer, hekse, soldater, 

prinsesser og magi . Vores produkt skal være en hyldest til eventyr 

og dets univers . 

Aller ede ved den første samtale med bornene fandt jeg ud af 

hvor meget event~· fylder i børns hverdag og bevidsthed. De 

havde klare forestillinger om handling, indhold og slutning. 

Det gjorde processen fra ide til færdigt produkt mere målrettet. 

3 populære eventyr, Fyrtøjet 

Gennem skitser og samtaler sporede børnene sig ind på et motiv 

og en fortælling der viser hvad et eventyr står for. Selve produk

tet skulle være en lTedimensional gengivelse der g iver beskueren 

en stærk eventyrlig fø lelse og ikke afbilleder et helt bestemt 

evenl:)~·. 

God fornojelse 

Thomas P Rindom 

Hold 26, 1. -3. klasse. 
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Hold 27 
Niels G. Hammer 

Min egen opfattelse af H. C.Andersen er, at han var meget pjev

set. Så jeg har lavet en l.idL rå udgave af ham. Som bekendt ville 

han gerne være balletdanser, så nu er H.C.Andersen blevet til en 

rocker rå balletdanser, som man kan håbe han ville kunde lide . 

Nathalie 

Hold 27, Nils G. Hammer 

H.C. Andersen som balletdanser 
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Hold 28 
Marie Hansen 

H.C. Andersens skærmbræt 

Hold 28 er en flok mennesker med m od på 

livet og kunsten. De har lavet en parafrase 

over det berornte skærmbræt og illustreret 

deres egne beb·agtninger om H.C. Andersens 

liv og virke. Hver elev har valgt en synsvinkel 

og en plads på pladen og fundet en måde at 

fortæ lle om nogle modsætninger, som de 

synes er typiske eller illusb·erer nogle 

bestemte sider af den gamle djgter: hans rus

torier, hans tid eller set i lyset af vores egen 

tid. Nogle få betingelser var knyttet til opga

ven. Hver elevs billede skull e deles i to: en 

del som sidder fas t på pappladen og en anden 

del som forbundet med en snor står eller lig

ger på gulvet . Eleverne blev indprentet at 

hvert materiale har en associativ virkning på 

beb·agteren , hvert far vevalg har en betyd

ning, enhver æstetisk og indholdsmæssig 

bcslutrung skal tages med ,~lje . Det samlede 

resultat er ikke specielt pænt men et udb·yk 

for en fragmentarisk æstetik bestemt af 

mangfoldighed og indh oldets nødvendighed . 

Eleverne har selv været med til at placere 

deres værk i udstillingsrummet. 

H old 28, Marie Hansen 

H.C. Andersens skærmbræt 
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Hold 29 Fyrtøjet 
Karoline Kampmann 
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Hold 30 
Marie Hansen 
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Fyrtøjet 

Filtfaner 

Hold 30 og hold I har arbejdet med forenklingens 

svære ktmst. 

Men inspiration i både H.C. Andersens papirklip og 

Andy Warhols farver har eleverne skullet klippe 

deres motiv i fi lt . Det har været meget svært Fordi 

alle bornene e1· gode tegnere, som elsker at fordy

be sig i tusind detaljer og skabe store bil ledfortæl

linger selv på ganske hlle plads. Men det kan man 

ikke når billedet skal ende med at være et siLhouet

klip! Så forst skulle motivet fra det valgte eventyr 

skæres ned til en højst to figurer. Hvad er det vig

tigste? Hvad kunne være symbolet for netop dette 

eventyr ? Derefter skulle tegningen klippes ud og 

sættes op på opslagstavlen på ,~·angen! Kunne man 

stadig se hvad det forestillede? Kunne figuren for

enkles yderhgere, eller karikeres, måske? Så skulle 

motivet klippes i farvet papir - og man måtte kun 

få tre farver!!! Hvad passer sammen? Lyst på mørkt 

eller morh på lyst? En vild farve til "skyggen" og så 

vid're. 

Til sidst blev motivet forstørret, klippet i filt -

bare det at sætte knappenåle i og stadig holde stof

fet glat var ret svært - og til sidst limet på. Puha, 

vi tørrer sveden af panden og glæder os til noget så 

simpe lt som klassisk akvarelmaleri eller linoleum

stryk .. . 

Hold I og hold 30, Jl1orie Hansen 



Hold 31 
Nadja Adelbo rg 

Med udgangspunkt i H .C.Ander sens e,·ent:yr »Fyrtojet« module

res skulpturelt i røcUer. Der er taget udgangspunkt i en eller Acre 

af eve ntyrets figurer. 
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Fyrtøjet 



Sneglen og rosenhækken, Nyboder Skole. 
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Digteren og musikken 
Ved Peter Normann 

H.C. Andersen skrev adskillige lejlighedsviser til eksisterende melodier, men langt hoved

parten af hans sange opstod som digte, der i sig selv inspirerede tidens - og eftertidens -

komponister. 

Kobenhavns Kommunes Musikskole fej rer 200-året for H .C. Andersens fødsel ved at 

udgive 12 sange arrangeret for 2- og 3-stemmigt kor med et 'superfl eksibelt' akkompag

nement. "tonelejet og stemmernes sværhedsgrad er valgt w1der skyldig hensyntagen til, 

hvad skolekor kan magte. 

Det folde akkompagnement er for 5 blæsere, 5 sti·ygcre, klaver og slagtoj, men skTc

vet således, at det vil fw1gere fint med klaver alene . Råder man over insti·urnentalister, kan 

de hægtes på ad libitum. Stemmer til 'hvad som helst' kan bestilles hos Musikskolen. 

Til inspiration indspilles og udgives sangene med Sankt Annæ Pigekor og insti·umenta

lister fra Musikskolens 'Musikalsk Grw1Cl.kursus' (MGK). Noder plus cd forventes ud

givet tidligt forår 2005. 

Sanghæftet nunmer fire børnesange, to fædrelandssange, tre kirkelige sange og tre 

sce□jske sange: 

Hist, hvor vejen slår en bugt Uoh. Chr. Gebauer) 

Pandeben ! - Godt det gror ! Uoh. Chr. Gebauer) 

Danse, danse dukke m.in (Fini Henriques) 

Lille Viggo, ,~I du ride ranke? (Hol9er Simon Paulli) 

I Danmark er jeg født (Poul Schierbeck) 

Jylland mellem tvende have (P. Heise) 

I himlen sidder guds engle små (Knud Vad Thomsen) 

Barn Jesus i en krybbe lå Uoh. Chr. Gebauer) 

Hyrden græsser sine får (C.E. F.Weyse) 

Hør ungersvend, sig ikke nej U,P.E. Hartmann) 

Agnetes vuggevise (Niels W Gade) 

To brune øjne (Ed,,ard Grie9) 
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Hist, hvor vej en slår en bugt 
1-1.C. Andersen, 1829 

Joh. Crh. Gebaucr. 1846 
arr. Bue Lund Nielsen. 2004 

5 
fl " 

s. : : 
t.J - . 

[_{)-J! 
A. : : 

.t.J -· ~ ~ ~- . . 
~ -

I: Hist, hvor vej - en slår en bugt, lig - ger der et hus så smukt. 
2: I den rø de af ten - sol s id - der 1110 - der i s in stol: 
3: Kat ten s1f1r og kmm - mcr ryg, men for - styr - res af en myg; 

fl" 

Pno. r-
: : - - . . ... ... ::: ,,._. ,,._ ~ 

.L 
l-

: : 
I ----- L....J I 

9 
✓ fl u . I 

S. 
t.J 

fl" 
A. 

t.J - ... . ... -
Væg - gc - nc lidt skæ ve stå, ru - der - nc er ga!l ske - små, 
kind - en lu - er dob - bch rød, barn - et har hun pa s it skød. 

barsk han den med pol - en slår og i gen som hof - mand står. 

_ (J_~ 

Pno. 
t.J ~ '0- ~ '0-

.. . - - -: 

- -
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13 

s. 

J\. 

Pno. 

/,Y 

s. 

A. 

Pno. 

Hist. hvor vejen slår en bugt 

do - ren syn - ker halvt i knæ, 
Dreng - en er så fri sk og sund, 

Mo - der klap - per b"rn - cis kind: 

hun - den gor det lil - le kræ. 
,cb - le - kind - en rod og rnnd! 
St.!. hvor sod1 det sov - er ind. 

j 

un - der 
Se, hvor 

clrom - 1111..:r 

Kobenh:1 vm, Kommune<: Musikskole 2004 
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Lidt statistik om projektet 
"Hallohøj - her kommer jeg" 

Fra Kobenharns folkeskoler deltager 40 skoler og 60 k lasser. 

Fra Billeclskolen iTvillingehallen deltager 26 ho ld. 

Fra Odense, H.C. Andersens fodeby er i1w iteret I klasse. 

Fra udlandet har vi invi te re t klasser fra: 

Chile, Valparaiso 

Granland, Nuuk 

Kina Beij ing og Shanghai 

Tanzania, Arusha 

Tyskland, Krien 

Sverige, Malmo 

Deltagende born i alt omkring 2000 
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Kina, Beijing: Den lille I-la,Jrue. 
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Deltagende folkeskoler 
i København 
Skole 

Grundtvigskolen 

Vibenshus Sko le 

Oehlænschlagcrsgades Skole 

Enghave Plads Skole 

Nyboder Skole 

Grondalsvængets skole 

Vesterbro Ny Skole 

Gerbrandskolen 

Mathæusgades Skole 

Lundehusskolen 

Christianshavns Skole 

Skolen ved Sundet 

Stranclsvejsskolen 

Ellebjerg Skole 

Hillerødgades Skole 

Sk. på Islands Brygge 

Holbergskolen 

Hanssted Skole 

Enghave Plads Skole 

Ellebjerg Skole 

Øster Farimagsgades S. 

Hillerødgades Skole 

Langclinieskolen 

Dyvekeskolen 

Rødkilde Skole 

Sk.på Islands Brygge 

Sølvgades Skole 

Kirkebjerg Skole 

Eventyr 

De rode sko 

Den flyvende kuffert 

Den gamle gadelygte 

Den g rimme ælling 

Den Ulle havli·ue 

Den lykkeUge familie 

Den standhaftige Tinsoldat 

Det er ganske Yist 

Det Gamle hus 

Fem fra en ærtebælg 

Flaskehalsen 

Fyrtøjet 

Fyr to jet 

Grantræet 

Grano·æet 

Gåseurten 

Historien om en moder 

Hjertesorg 

Hvad fatter gør 

Hyrdinden og skorstensfejeren 

I andegården 

I elanmark er jeg fadt 

Kejserens nye Klæder 

Klods Hans 

Kærestefolkene 

Ulle Claus og sto re Claus 

Lilie Idas Blomster 

Lille Idas b lomster /Storkene 
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Skole 

Peder Lykke Skolen 

Sundbyoster Skole 

Brønshoj skole 

Vesterbro Ny Skole 

Tingbjerg Skole 

Gerbrandskolen 

Katrinedals Skole 

Nyboder Skole 

Højdevangens Skole 

Engskolen 

Østrigsgades Skole 

Rådmandsgades Skole 

Kloster vængets Skole 

Heibergskolen 

Frederikssundsvejens Skole 

Frederikssundsvejens Skole 

Voldparkens Skole 

Eve ntyr 

Nattergalen 

Nissen hos spækhøkeren 

Ole Lukøje 

Pengegrisen 

Prin sessen på ærten 

Skarnbassen 

Snedronningen 

Sneglen og rosenhækken 

Snemanden 

Stoppenålen 

Suppe på en Pølsepind 

Svinedrengen 

Tepotten 

Tommelise 

Vanddråben 

Vejrmøllen 

Video - forskellige eventyr 
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Deltagende Billedskolehold 
Hold: 1, 11 , 28 og 30 Marie Hansen 

Hold: 2, 14, 19 og 24 Janna Lund 

Hold: 3 Wojciech Laskowski 

Hold: 4, 20 og 27 Nils G. Hammer 

Hold: 5 Trine Laier 

Hold: 6 og 16 Lars Horneman 

Hold: 12og31 Nadja Adelborg 

Hold: 13 Anne Mar ia Udsen 

Hold: 15 og 25 Inger Winther 

Hold: 18 Annemarie Fiig 

Hold: 21 og 29 Karoline Kampmann 

Hold: 22 Annemette Lichtenberg 

Hold: 23 Niels-Vilhelm S0e 

Hold: 26 Thomas Papousek Rinclom Hansen 
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Internationale gæsteklasser 
Chile, Valparaiso 

Grnnland, Ukkalinsaq, Nuuk 

Kina, Suzhou Experimental 

Elementary School, Shanghai 

Kina, Yuan YangTian Di, Beji.ng 

O dense,Tarup skole 

Sverige, Mellanhedsskolan, Malmo 

Tanzania, Arusha School 

Tyskland,Regionale Schule, Krien 

Det er ganske vidst 

Snedronn.ingen 

Tommelise 

Den lille havfrue 

Sonunerfuglen 

Tommelise 

Børnernes egne eventyr og fabler 

Den grimme æ lling 
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Samarbejdspartnere 
Uden hjælp og professionel stotte fra mange samarbejdspartnere var dette projekt ikke 

forlobet så godt, som vi synes det er tilfæ ldet. Både lærerne på de de ltagende skoler og 

Billcdskolen i T villingehallen har haft glæde af denne ekspertiee. Vi vil derfor gerne takke 

de mange samarbejdspartnere: 

Assistens Formidlingscenter - Koben.havns Bymuseum - Cente r for informatik 

Center for Unde rvisnings1nidler - Musikskolen Kobenhavn - Rundetaarn 

Set Annæ Gymnasium - Teaterbutikke n - Thorvaldsens Museum - U&U for valtningen 

Tak også for positive bidrag til: 

Lone Hertz, Thorkild Borup Jensen, O le Larsen, Jens Raahauge og Christian Steffensen. 

Og til alle de, der I stort og småt har medvirket. 
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Forside billede: Collage af H.C. Andersen foto (venligst udlånt af H. C. Andersens Hus i 

Odense) samt papir klip udfort af elever på Billedskolen i Tvi llingehallen. 
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