ORDNA AKTIVITETER MED
FANTASTIKENS MÅNAD
För att göra er månad så magisk som möjligt rekommenderar vi starkt att
ordna aktiviteter. Men vad kan ni göra och hur? Nedan samlar vi massor av
förslag men det är bara fantasin som sätter gränserna och vi hjälper gärna
till. Maila oss på fantastik@sverok.se

Pysselworkshop
Bjud in barn och unga till pyssel med fantastiktema. Välj en eller fler av
våra roliga tips som att bygga en egen trollstav eller sätt ihop en ny
trollformel. Kanske packa en ryggsäck för att överleva en zombie-attack
eller göra en superhjältemask? Ni hittar dem längre ned på sidan. Kontakta
oss för att se om vi eller någon Sverokförening kan komma och hjälpa er.
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 info finns
längre ned. Kan också göras med skolklasser.
Studiecirkel
Att prata om böcker, spel, filmer och serier är inte bara roligt, vi kan också
lära oss en massa. Oavsett om vi vill diskutera relationer i Twilight eller
teknologi i Star Wars så kan Studiefrämjandet hjälpa till att ordna en
studiecirkel om fantastik.
Invigning av Fantastikhörna
Har biblioteket en fantastik-hörna? Möblera fram en och håll ett
invigningskalas med högläsning och annat kul.
Spelkväll
Testa rollspel och brädspel med fantasy- och sci-fi tema, passa på att lyfta
fram de rollspelsböcker ni har så fler kan hitta dem. Kontakta oss så
försöker vi koppla ihop er med en Sverokförening i närheten.
Quiz/tipsrunda
Sätt upp en tipsrunda om fantastik, fantasy eller science fiction. Gör egna
frågor eller använd Sveroks quiz (kommer snart).
Författarsamtal
Bjud in en uppskattad fantastikförfattare eller illustratör för att komma
och prata om skrivande, signera böcker eller kanske hålla i en
skrivarverkstad? Sverok har bra kontakter, fråga oss så försöker vi koppla
ihop er med någon.
Filmvisning
Visa en spännande sci-fi eller fantasyfilm. Efteråt kan ni diskutera, pyssla
eller varför inte skriva fanfiction, alltså egna berättelser som utspelar sig i
samma värld?

Cosplaytävling
Ordna en dag där barn och ungdomar uppmuntras att komma utklädda
som sina favoritkaraktärer från fantastikvärldar och -berättelser.

Fråga era experter
Varför inte ha en kittel där era besökare får tipsa er om bra fantasy och
science fiction som de skulle vilja se på just ert bibliotek?

Många aktiviteter gör sig bra tillsammans, varför inte slå ihop dem i en
temadag? Kanske med Harry Potter-, Sagan om Ringen- eller Star Warstema? Om några ungdomar engagerar sig och trivs bra ihop, tipsa dem om
att starta en förening hos Sverok.
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