AKTIVITETSFÖRSLAG
CIRKEL
När en är intresserad av något är det roligt att prata om det. Men att prata
om böcker, spel, ﬁlmer och serier är inte bara roligt, vi kan också lära oss
en massa. Till exempel vad som skiljer de bra från de dåliga, vad våra
vänner gillar och hur en fantasivärld egentligen är uppbyggd. Oavsett om vi
vill diskutera relationer i Twilight eller teknologi i Star Wars så hjälper
Studiefrämjandet till att ordna en studiecirkel om fantastik!
Färdigt material från Studiefrämjandet ﬁnns att få.

COSPLAYTÄVLING
Arrangera en cosplaytävling eller en cosplay-dag där alla klär ut sig till sina
favoritkaraktärer! Vem är mest lik?

FÖRELÄSNING, WORKSHOP, SIGNERING
Bjud in en författare/manusförfattare, en illustratör/serietecknare eller
varför inte en expert på hur en överlever en zombie-attack?
Ta hjälp av Författarcentrum, Centrum för dramatik, Illustratörcentrum eller
Seriefrämjandet som hjälper till att förmedla kontakt. Sverok samarbetar också
med kulturskapare som har färdiga workshops.

INVIGNING AV FANTASTIK-HÖRNA
Har biblioteket en fantastik-hörna? Snart kanske! Håll ett invigningskalas
med högläsning och annat kul.

PYSSEL OCH VERKSTAD
Bygg en egen trollstav eller sätt ihop en ny trollformel! Kanske packa en
ryggsäck för att överleva en zombie-attack eller göra en superhjältemask?

NOVELLSKRIVANDE
Under Fantastikens månad pågår Sveroks novelltävling. Barn och unga
skickar in egna berättelser som sedan sammanställs till en novellsamling.
Vinnaren får sin novell som titel på samlingen. Dra ihop ett tillfälle för att
komma igång med skrivandet, få lite tips och inspiration!
Mer information och regler fås från Sverok. Kan göras med skolklasser.

QUIZ
Sätt ihop ett quiz med frågor från populära böcker, serier, ﬁlmer, spel eller
annat. Ha en mysig quiz-kväll med något gott att bjuda på!

TEMADAG
Harry Potter, Cirkeln, Sagan om ringen, Star Wars, Star Trek, Twilight,
Hunger Games, League of Legends eller The Avengers? Kanske Game of
Thrones för de lite äldre? Aktiviteter under en temadag kan till exempel
vara tipspromenad, ansiktsmålning, pärlplattebyggande, spel, ﬁlmvisning
med mera. Fantasin sätter gränserna!

SPELA MED FÖRENING
Håll en spelträﬀ med någon av Sveroks medlemsföreningar. Prova på
rollspel eller testa ett nytt brädspel! Eller varför inte få hjälp att starta en
helt ny förening?
Medlemsföreningarna hjälper också gärna till vid andra arrangemang.
Kontaktförmedling via Sverok.

1–30 NOVEMBER
#FANTASTIKENSMÅNAD

